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 65 تضاد يا جاذبه و التيام
 69 هاي خدا نشانه

 72 )پديد آورنده(ـ اصل عليت 1
 73 ها جهان پديده

 73 ـ هماهنگي موجودات جهان2
 75 هماهنگي دو جانبه ميان دو موجود ناهمزمان

 76 نقش شعور توانا
 76 نهايت ـ حركت به سوي كمال بي3
 77 گويند ميهاي گويا كه با ما به زبان خودمان سخن  ـ نشانه4



 

 

 78 آورند هاي اختصاصي كه پيغمبران با خود مي نشانه
 78 چيز در همه حال نشانة اوست همه

 81 آيا جهان متحول هدف دارد؟
 85 توحيد قرآن

 87 دليل قرآن بر توحيد در خلق و امر
 88 ابطال فرضية چند خدايي

 90 ها علل و اسباب، ارزش و نقش آن
 91 سوز ساز و سبب  خداي سبب

 92 معجزات
 93 شناسي دور از پندارهاي موهوم سبب
 94 دعا

 97 توحيد در عبادت، يكتاپرستي
 98 توحيد در سرسپردگي و اطاعت

 99 انداز در صف يكتاپرستان هاي نابجاي تفرقه هيز از جدالتوحيد اجتماعي و پر
 103 اسماء و صفات خدا

 105 گامي فراتر در راه خداشناسي
 106  دانشمندان ارزيابي نظرية

 108 اسماء و صفات خدا در قرآن
 108 لَه الْاَسماء الْحسني

 110 تسبيح و تنزيه، پيراستگي خدا
 110 نياز خداي بي

 110 ا از ايمان، عبادت و اطاعت مانيازي خد بي
 110 خداي برتر از زمان و مكان

 111 خداي دانا

 

 111 خداي توانا
 112 )قضا و قدر(اراده و مشيت خدا 

 114  پرمهر خداي بخشندة
 115 خداي سخت كيفر

 115 خداي دادگر
 119 مقايسة آن با بينش مادي در زندگي انسان و بيني الهي نقش جهان

 122 اي زندگي گسترده و دو مرحله
 123 آثار روحي و عملي ايمان ديني

 125 پيامبران؛ رهبران الهي
 128 امتيازات پيامبران

 128 ـ اعجاز1
 129 ـ عصمت2

 ١٣١ فرق ميان پيامبران و نوابغ
 132 آفريني ـ رهبري و حركت3
 132 امان با شرك، جهل، ظلم و فساد نظير و درگيري بي ـ خلوص و قاطعيت بي4
 134 آفريني براي همه ـ سازندگي و سعادت5
 134 ـ عادي بودن زندگي شخصي و خصوصي6

 135 نقش وحي در زندگي بشر
 136 هماهنگي ميان علم و عقل و وحي

 139 در اسالم عدل و ميدان گستردة آن
 141 عدل عمومي جهان

 142 عدل اراده يا عدل ارادي
 145 بينش عدليه
 148 عدل و معاد



 

 

 151 ها معاد، ميدان گستردة ارضاي همة خواسته
 154 نقش اعتقاد به معاد در اعتدال زندگي

 157 حيات انسان و تكامل
 159 حيات

 160 ساختن سلول زنده
 162 حيات، پديدة الهي

 163 انسان و تكامل
 167 حدس علمي، نه اصل قطعي
 169 در خصوص پيدايش انسان

 172 موجودات استثنايي
 175 انسان

 177 موقعيت انسان در جهان غرب پيش از رنسانس
 178 ظهور اومانيسم جديد
 179 انسان از ديدگاه قرآن
 182 دة انسانحوزة انتخاب و ارا

 182 ـ فطرت و تمايالت انسان1
 184 ـ تعديل تمايالت2
 186  نقش محيط طبيعي و جغرافياييـ3
 187 ـ نقش عوامل تاريخي ـ اجتماعي و اقتصادي4
 187  ـ نقش ضوابط و اصول در حوزة انتخاب5
 189 ـ وحي الهي6
 190 ساز است ـ عمل انسان سرنوشت7
 191 هاي انسان  ـ هدف كوشش8
 192 هاي انساني ـ آرمان9

 

 193 طلبي ـ خداجويي و حق10
 194 زيستانسياليزمانسان از ديد اگ
 199 انسان در اسالم

 199 )چه بايد خود بسازد چه دارد و آن آن(ـ ماهيت انسان 1
 200 ـ آزادي انسان و تقدير الهي2
 200 ـ حوزة انتخاب و نقش هدايت3
 201 داري انسان ـ هدف4
 201 ـ انسان مسؤل5
 202 ـ مراقبت و اضطراب6
 202 پناه نيست ـ انسان بي7
 202  ـ اتكاء به نفس و بيم و اميد8

 203 انسان از ديدگاه ماترياليسم ديالكتيك
 206 ر اسالمنظ

 209 تاريخ در بينش اسالمي
 211 دهد هاي تاريخ توجه مي قرآن به سنت

 214 ها طغيان تمايالت و انگيزه
 216 مسئله تضاد

 217 ضرورت تقويت نيروي مثبت تضاد و مقاومت در برابر فساد
 218 ها و استفاده انساني از آنها هاي تاريخ، شناخت فرصت ـ آگاهي بر سنت

 219 نقش عظيم پيامبران در سازندگي تاريخ
 220 )ع(حضرت ابراهيم
 220 )ع(حضرت موسي
 223 )ع(حضرت عيسي

 223 نهضت انبياء در پرتو وحي



 

 

 225 دربارة وحي
 225 آثار وحي

 227 هاي تاريخ در نهضت اسالمي تجلي سنت
 227 حاكميت ظلم در آستانة سقوط

 228 رشد و بيداري مردم
 229 عربستان؛ محيط مساعد

 230 پيشتازان؛ اصحاب خاص
 231 نقش هجرت
 233 ارشاد عمومي
 234 عنصر جهاد

 236 جهاني بودن نهضت
 236 رهبري

 238 هاي تاريخي سه اصل مؤثر در كارآيي حركت
 238 دست انتقام الهي از آستين مردم

 239 هاي انساني ديگران احترام به فرهنگ و ارزش
 240 رخنة فساد در جبهة مقدم

 242 مقاومت داخلي
 242 نفوذ در مهاجمين

 243  تالش سه جبهة
 245 پيروزي نهايي حق

 246 )ديدگاه شيعه(پيروزي نهايي حق در بينش تاريخي اسالم 
 249 مشخصات زمان ظهور و نظام الهي

 249 ـ در آستانة سقوط1

 

 250 ـ رهبر و ياران انقالب2
 251 ـ تحمل رنج در راه پيروزي3
 252 ـ نقش امداد غيبي و حمايت الهي4
 254 هاي عمومي پس از ظهور ـ افزايش آگاهي5
 255 ـ حاكميت مستضعفين6
 255 ـ استقرار و عدالت7
 256 ـ نعمات و بركات8
 256 ت و ازدياد ثروتـ رام شدن طبيع9

 257 ـ ايجاد امنيت10
 258 ـ رفع غم و درد12

 261 سازيخود
 263 رشد و سالمت جان
 264 هماهنگي در رشد
 265 معيارهاي اخالق

 268 پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك
 269 معيارهاي اصلي اخالق از نظر اسالم

 269 ـ عزت، كرامت و ارجمندي انسان1
 271 ـ تقرب به خدا2

 272 هاي ناروا خصلت
 273 ـ نفاق1
 277 ـ تكبر2
 280 چيني ـ سخن3
 282 دروغـ 4
 283 ـ غيبت و تهمت5



 

 

 287 ـ حسد6
 289 مبارزه با حسد

 289 ها حسد نيست حساسيت عليه نااليقان و تجاوزگران و مبارزه با آن
 290 ها راهي به سوي پيراستن جان از آلودگي

 292 تقوا
 294 تقويت اراده

 295 رابطة روزه با تقويت اراده
 296 توبه؛ بازگشت به راه حق

 300 ها در زندگي انسان و نقش خالق آنعواطف 
 301 حتيعاطفة حقيقي، نه عاطفة مصنوعي و مصل
 305 اسالم خواستار عواطف پاك حقيقي است

 306 دوستي نوع
 308 ف خانوادگيعواط

 310 صلة رحم
 312 محبت به همسايگان
 315 واطف ناشي از آن؛ برادري ايمانيپيوند عقيدتي و ع

 317 رفاقت
 320 انتخاب دوست و همنشين

 322 رويي و برخورد گرم گشاده
 323 رعايت آداب معاشرت

 325 بدرقه و استقبال
 326 فروتني
 327 مكاتبه

 328 احترام به بزرگترها و مهرباني به كوچكترها

 

 329 دوستي مهمان
 330 جمعي خودسازي براي كار دسته

 331 جمعي هاي الزم براي كار دسته خصلت
 331 مشي ـ وحدت هدف و خط1
 332 ـ شناختن حد خود و ديگران2
 333 رانگذاري منصفانه به كار خود و ديگ ـ ارزش3
 334 ـ پرهيز از خودخواهي و خودرأيي4
 335 ـ احترام به رأي اكثريت5
 339 خانواده

 341 فرد و جامعه
 341 جمعي زندگي دسته

 341 جامعه
 341 اقسام جامعه

 342 خانواده
 342 قبيله
 342 كالنْ
 343 ملت
 343 هاي ديگر اجتماعي بندي گروه

 343 جامعة عقيدتي و مسلكي
 344 ازدواج

 344 پيوند طبيعي ميان زن و مرد
 344 پيوند همسري
 345 پيمان همسري

 345 ارزش و اهميت ازدواج از نظر اسالم



 

 

 345 هدف اساسي ازدواج
 347 انتخاب همسر

 347 آزادي در انتخاب همسر
 348 اجازة پدر براي ازدواج دختر

 350 كُفْو بودن يعني صالحيت كلي براي همسري
 352 سر بايد مورد توجه قرار گيردمعيارهايي كه در انتخاب هم

 355 راه انتخاب همسرِ متناسب و حدود تحقيق الزم در اين زمينه
 356 توانند همسر يكديگر شوند كساني كه نمي

 356 محارم نسبي و سببي و رضاعي
 357 محارم نسبي

 358 محارم رضاعي
 358 محارم سببي
 358 عقد ازدواج

 360 استقالل مالي زنان
 360 صداق يا مهريه

 361 سبك بودن ميزان مهريه
 362 واجتعهدات مالي و اخالقي طرفين ازد
 362 نفقه يا مسئوليت مالي ادارة خانواده

 363 نفقة فرزندان خانواده، مسئوليت سرپرستي و تربيت آنان
 367 تعهدات اخالقي و انساني دو همسر

 368 طالق يا انحالل پيوند زناشويي
 369 طالق در فقه اسالمي
 371 آثار و نتايج طالق

 

 371 شود شرايط زني كه طالق داده مي
 372 جراي طالقشرايط ا

 373 صيغة طالق
 373 اقسام طالق

 374 اقسام طالق بائن
 374 يادآوري

 375 عِدة طالق
 375 مدت عدة

 375 احكام زمان عدة
 376 حِضانت يا حق سرپرستي فرزند

 376 زدواجمشكل جنسي جوانان قبل از ا: ازدواج موقت
 377 حل عاقالنة اين مشكل در نظام اسالمي راه

 378 صيغة عقد ازدواج موقت
 379 احكام ازدواج غيردائمي

 381 هاي اساسي بين ازدواج دائم و موقت تفاوت
 382 ازدواج موقت از نظر ديگران

 383 تعدد زوجات
 383 الف ـ شرايط و موجبات طبيعي يا اجتماعي چند همسري

 384 عدد زوجات قبل از اسالم ـ سابقة ت ب
 386 ج ـ تعدد زوجات و قيود و شرايط آن در اسالم

 387 رفتار با همسر: اخالق خانوادگي
 388 قسمتي از تكاليف متقابل والدين و فرزندان

 391 نظام عادل اجتماعي
 393  اسالمي جامعة



 

 

 393 جامعه
 394 جامعة اتفاقي و جامعة ارادي

 394 جامعة اتفاقي
 394 جامعة ارادي

 395 مختصات هر يك از اين جوامع
 396 فرد و جامعه
 397 اصالت فرد

 397 اصالت جامعه
 399  فرد و جامعه اصالت آميختة

 400 نظر اسالم در اين زمينه
 403 نظام اجتماعي

 403 نظام عادل اجتماعي
 405 اصول و عوامل ايجاد اعتدال اجتماعي

 405 ها ـ برابري انسان1
 406 ـ عدل حقوقي2
 407 ـ رفع تبعيض در ساية بينش توحيدي3
 408 ـ عدل اقتصادي4
 408 آموزي ادانديشي و علمـ آز5
 409 گيري در ساية كار و فعاليت همگاني ـ بهره6
 409 وري خاطر تجاوز در بهره ـ محروم به7
 410 ـ قانون عدل و مجري عدل8
 411 ـ صالحيت در احراز مناصب اجتماعي9

 411 ـ احساس مسئوليت10
 411 ـ واليت اسالمي11

 

 412 ـ خودسازي و مبارزة با فساد12
 412 الزم براي استقرار نظام عادل اجتماعيعوامل 

 412 الف ـ قانون
 413 مبدأ قانون

 414 قانون استبدادي فردي
 414 قانون استبدادي طبقاتي

 414 قانون ملي
 416 قانون مسلكي و جهاني

 416 قانون و مبدأ آن در اسالم
 417 شناخت صحيح قانون اسالم با توجه به نيازهاي زمان

 419 اجتهاد
 419 تدوين قانون براي نظام حاكم

 420 ديتدوين قانون براي پيروي مردم در مسائل فر
 420 كنيم؟ چرا تقليد مي

 421 شرايط مرجع تقليد
 422 جتهاد و تقليدچند نكته در ا

 424 وضع مقررات تازه
 424 منابع فقه

 426 داسنديت كتاب خ
 426 استفاده از سنت

 427 اجماع
 429 نقش عقل در اصول دين

 429 نقش عقل در پي بردن به اعجاز قرآن
 430 توجه به فلسفة احكام

 431 جتهاد و خاتميت اسالمرابطة ا



 

 

 433 ب ـ ضمانت اجراي قانون
 434 رشد فكري

 435 عواطف انساني و مسلكي
 436 ايمان به خدا و پاداش و كيفر او در دنيا و آخرت

 437 احترام عميق قلبي نسبت به قانون
 438 امر به معروف و نهي از منكر؛ پاسداري عمومي از حق و قانون

 442 ج ـ رهبري و حكومت
 443 ـ انتصاب از طرف خدا1
 444 ـ تعيين از طرف پيغمبر2
 448 ـ انتخاب از طرف خود مردم3

 448 شرايط اصلي زمامداران در عصر غيبت
 451 نقش شورا و بيعت

 451 ـ نقش شورا1
 451 الف ـ در ادارة امور

 452 ب ـ در انتخاب حكمران
 454 ـ نقش بيعت2

 455 سلب صالحيت حكومت
 456 خالفت و امامت

 456 خالفت
 457 امامت

 460 شيعه كيست؟
 465 اصل عدل و اصل امامت

 465 ل عدلاص
 466 اصل امامت

 466 عواقب نامطلوب تخلف از اين اصل

 

 468  به بحثبازگشت
 471 هاي شيعه ها و انقالب حركت

 471 هاي بازماندگان قيام كربال ـ روشنگري1
 472 ـ قيام مدينه2
 474 ـ قيام توابين3
 474 ـ قيام مختار4
 475 ـ قيام زيد5
 476 ـ دعوت حنفيه6
 477 عباس ـ داعيان بني7
 479 الحسن ـ قيام بني8

 481 عباس رفتار امامان بزرگوار شيعه در برابر خلفاي بني
 482 الف ـ روشنگري و حفظ اصالت مكتب

 482 ب ـ رهبري نهضت سري شيعه
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 مقدمه
كتابي كه پيش روي شما قرار دارد، مجموعة مباحـث كتابهـاي تعليمـات               

ش توسط گـروه كارشناسـان      .ه 1357 تا   1349ديني است كه بين سالهاي      
 ديني سـازمان تـأليف كتابهـاي درسـي وزارت آمـوزش و              كتب تعليمات 

اهللا دكتـر    االسالم دكتر محمدجواد باهنر، شهيد آيـت        پرورش، شهيد حجت  
) غفـوري (االسالم دكتـر علـي گلـزاده      بهشتي و حجت    سيد محمد حسيني  

تأليف شده است و سپس زير نظر شهيد دكتر باهنر به صورتي كه مالحظه   
 .يل استقبالي گسترده، بارها منتشر گرديدكنيد تنظيم شد و به دل مي

طي سدة گذشته در ميان مسلمانان گامهايي در جهـت معرفـي اسـالم بـه                
ها و قلمروهـاي گونـاگون        عنوان مكتبي كه راهنماي عمل انسان در حوزه       

زندگي فردي و اجتماعي است برداشته شده، اما در ميان كتب منتشر شده             
توان يافت كه در اراية يك تصـوير كلـي و     در اين زمينه، كمتر اثري را مي      

هاي مختلف زندگي بشـر موفـق         جانبه و در عين حال مرتبط با حوزه         همه
نظيـر،    در اين رابطه، مجموعة مباحث كتاب حاضـر اگرنـه بـي           . بوده باشد 

 مسـتحكم   سير منطقي مباحث، انسجام درونـي مطالـب، رابطـة         . نظيرند  كم
وناگون زندگي بشـر، بيـان شـفاف،        هاي گ   بين مباحث مطرح شده و زمينه     

دقيق و رسا و توجه به ضروريات و مقتضـيات زمـان و مكـان، از جملـه                  
 .هاي قابل توجه اين اثر است ويژگي
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اهللا دكتـر بهشـتي بـا توجـه بـه            هاي شهيد آيت    بنياد نشر آثار و انديشه    
اهميت طرح ديدگاههاي مطروحه در كتاب و ناياب بـودن آن، اقـدام بـه               

نظـر مـؤلفين آن     از آنجا كه متن اثر مذكور با دقـت        .  نموده است  انتشار آن 
تنظيم شده بود، نيازي بـه تغييـرات اساسـي مشـاهده نشـد و اصـالحات                 

ــتباه    ــي اش ــد تصــحيح برخ ــرفاً در ح ــه ص ــاپي،  صــورت گرفت ــاي چ ه
ها و افزودن فهرسـت اعـالم بـوده           بندي  نگاري مجدد، شكل عنوان     حروف

نظر ويراستار محتـرم      دانيم از تالش و دقت      است كه در اين رابطه الزم مي      
اميد آنكه انتشار مجدد اين     . جناب آقاي حسين عبدلي سپاسگزاري نماييم     

 .اثر گرانقدر، پاسخي درخور به تقاضاهاي مكرر عالقمندان باشد
 

  اهللا دكتر بهشتي هاي شهيد آيت بنياد نشر آثار و انديشه
 
 
 



 انسان عصر ما



  ظـر دسـتيابي بـه سـاز و بـرگ زنـدگي بـه مرحلـة                در عصر ما انسان از ن     
شمار بـرايش امكانـاتي       اكتشافات و اختراعات بي   . پرشكوهي رسيده است  

 .نمود فراهم كرده كه تا پيش از اين در نظرش افسانه مي
هـا را     هاي برقي خودكار و ابزار الكترونيك، بسياري از ناشدني          دستگاه

شار بر يك تكمه، آب، هوا، گرمـا،  با ف. اند براي انسان عصر ما شدني كرده    
 .سرما، خوراك، پوشاك و هر چه بخواهد برايش آماده است

امواج راديويي در يك چشم بر هم زدن صدايش را به دورترين نقطـة             
 .رسانند، نه تنها صدايش را كه تصويرش را هم جهان مي

آسـاني و بـا سـرعتي     بـه . انـد      فضا را مسـخر وي كـرده        هواپيماها پهنة 
تـر،    كننـد، آسـان     سـوي ديگـر پـرواز مـي         آسا از اين سوي جهـان بـه         برق

 .ها دربارة سيمرغ شنيده بود چه در افسانه تر و دورپروازتر از آن سبكبال
اند و اينك از سـفر بـه          نوردها پايش را به كرات آسماني گشوده        كيهان

 زند، كه گويي از رفتن از اين        ماه يا كرات آسماني ديگر چنان ساده دم مي        
 .شهر به شهري مجاور

قـدر گسـترش يافتـه     هاي علمي و صنعتي در عصر ما آن   نوآوري  دامنة
گـويي طبيعـت از نگهـداري       . ها كار دشواري اسـت      شمار آوردن آن    كه به 

رازهايي كه هزاران سال در سينة خود نگه داشته بـه سـتوه آمـده و بـرآن                  
ار را در زماني هر     شم  شده كه يكباره مهر از دهان بردارد و اين رازهاي بي          

 .تر به انسان قرن ما بازگويد چه كوتاه
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هـاي شـگرف    در پرتو اين آشنايي گسترده با اسرار طبيعت و نـوآوري    
هاست كـه انسـان       گيري از آن    در جهت مهار كردن نيروهاي طبيعي و بهره       

صـورت     زمين را براي خود بـه       عصر ما به اوج رفاه مادي رسيده و عرصة        
جلل درآورده است، بدان اميد كه آسوده و شادكام و          كاخي بس مجهز و م    

خوشبخت در آن زندگي كند و به سـعادتي كـه همـواره آرزوي آن را در                 
 .پروراند برسد سر مي

 
 جانوراني حريص

جا گفتيم يك روي سكه بود، اما اين سـكه يـك روي ديگـر                 چه تا اين    آن
 ارزنـده كـه از      هايي بس   گشايي  تمدن مادي امروز همواره با گره     . هم دارد 

 بـا طبيعـت بـه او     كننده كه در مقابله  هاي خيره   زندگي بشر كرده و توانايي    
قدر فلسـفه بافتـه، شـعر و ترانـه يـا              خواهي مادي آن    داده، در زمينة افزون   

سرود مقدس خوانده و سر و صدا و غوغا راه انداخته كه انسان عصـر مـا        
روزش در غـم  صورت جانوري حريص درآورده اسـت كـه شـب و          را به 

 .انديشد گذرد و به چيزي جز آن نمي توليد و مصرف و افزايش آن مي
گري و اقتصادزدگي چنان در انسان عصر ما ريشه دوانده كه او را  مادي

صورت يك ماشين توليد و مصرف درآورده، يا در حد قوت اليموت يا              به
يابي به زندگي مجهز و لـوكس و وسـايل تفننـي هـر چـه        در طريق دست  

هـاي    گير است كه زنـدگي بيشـتر انسـان          تر، و اين وضع چنان همه       لوكس
 . خالي شده است زمان ما، از هر نوع محتواي ارزندة ديگر تقريباً

يافـت و در   انساني كه يك روز كرامت خود را در آزادي و آزادگي مي 
كرد، اينك غالم حلقه بگوش توليد و مصرف شـده و             اين راه جان فدا مي    

 .هاي خود را به پاي اين بت زمان قرباني كرده است شيهمة آزادمن
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هاي مصـرفي انسـان       هر قدر پيشرفت تمدن مادي بيشتر شده، نيازمندي       
  تر شـده تـا    ها، پيچيده   هاي تأمين اين نيازمندي     نيز رو به فزوني گذارده و راه      

آنجا كه بسياري از مردم، سالمت جسمي و اخالقي خود را هم در ايـن راه                
 .كنند فدا مي

تـدريج كنـار      هاي عالي انسان به     گراي امروز همة ارزش      ماده  در جامعة 
هاي اخالقي، تنها در حـدود        چيز، حتي ارزش    شود و همه    نهاده شده يا مي   

 .مالحظات مادي اعتبار و ارزش پيدا كرده است
هـاي   در بيشتر نقاط دنيا زيربناي واقعي تعليم و تربيـت همـين مـالك          

هاي تربيتـي و تعليمـاتي سـاختن          جهت اصلي برنامه  مادي و اقتصادي، و     
هايي شده است كه بازده اقتصادي بيشتري براي جيـب ديگـران يـا                انسان

چيز در خدمت اقتصاد و لذائذ مـادي          همه«. احياناً جيب خود داشته باشند    
شعاري است تقريباً حاكم بر انديشة همگان، از مردم عـادي  » وابسته به آن 

هاي عالي    ، دارندگان تخصص  »برجستگان و نخبگان  «ح  گرفته تا به اصطال   
و كـار  . علمي و فني، سياستمداران، نويسندگان، انديشـمندان و هنرمنـدان     

اندركاران مسائل عالي معنوي هـم        بدانجا كشيده كه حتي بسياري از دست      
اند و تبليغ و نويسندگي       هاي مادي و اقتصادي مصون نمانده       از تأثير جاذبه  
اين وضع  . شود  در برابر پاداش مالي و مادي بيشتر مبادله مي        ديني پررونق   

 . هاي گوناگون مادي رايج در زمان ماست  طبيعي فلسفه الزمة
وقتي دائماً به انسان تلقين كنند كه او يك حيوان اقتصادي بيش نيسـت،              

روزي غناي اقتصادي و افزايش امكانات گوناگون مـادي           وقتي با تبليغ شبانه   
ار خوشبختي و تنها نشانة پيشرفت يك ملت يـا گـروه يـا طبقـه                را تنها معي  

هـا همـواره از    ها و در برابر چشم   قلمداد كنند، وقتي شب و روز، بيخ گوش       
 گشايي پول و خروارها پول صـحبت كننـد    كيمياي پول، معجزة پول، مشكل    
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نوعان بدسـت     كه از راه شانس يا از طريق غارت مستقيم و غيرمستقيم هم           
هـاي حيـواني صـرف شـود،          تـرين خواسـته     راه ارضـاي مبتـذل    آيد و در    

جـانوران  «نماهاي عصر مـا بـه         ها، يا بهتر بگوييم، انسان      خود انسان   خودبه
امان و از هر راه شده، در پـي           شوند كه شب و روز بي       تبديل مي » حريصي

هـاي مـادي هـر چـه          جويي  پول درآوردن براي مصرف كردن در راه لذت       
ها از    گوش توليد و مصرف شوند، زندگي آن        ن حلقه به  بيشتر باشند، غالما  

هر نوع محتواي عالي و ارزندة ديگر كه برازندة انسـان و انسـانيت اسـت                
 .خالي شود و يكسره به پوچي و ابتذال گرايد

 
 در جستجوي فلسفة زندگي و هدف آن

كه از گوشه و كنـار همـين          چه ماية اميد و خوشوقتي فراوان است، اين         آن
بخشـي كـه      اي هم برخاسته است، آواهاي نويد       مصرفي آواهاي تازه  دنياي  
دم رهــايي و آزادي از بردگــي توليــد و مصــرف بــراي  توانــد ســپيده مــي
چـه بيشـتر مايـة        هاي بـه بنـد كشـيده شـدة عصـر مـا باشـد، و آن                  انسان

كه ايـن آوا بـا جوانـان و نوخاسـتگان بيشـتر            خوشحالي و اميد است، اين    
 .يانساالن يا سالخوردگانپيوند دارد تا با م

هاي عملي جوانان سراسـر دنيـا ايـن          مدتي است زبان و قلم و واكنش      
ما در درون اين كاخ مجهز و مرفه و مجلـل كـه بـراي               : آوا را سر داده كه    

 .يابيم معني، پوچ و مبتذل مي زندگي آراسته شده، زندگي را بي
 ستند؟هاي خوشبخت كجا ه به ما بگوييد، در اين قصر مجلل آدم

آيا اين كشتي پرباروبنه و آكنده از توشة سفر به سوي كدام كرانة امـن              
 خرامد؟ و آرام مي

 نگرد؟ مي اعتبار و ارزش  ديدة به انسان خود به حد چه تا باشكوه تمدن اين آيا
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راستي اين همه سازوبرگ رنگارنـگ زنـدگي در خـدمت انسـان         آيا به 
ه مغز و انديشه و دستمان يكسره در        ها هستيم ك    قرار دارد، يا اين ما انسان     

 كار گرفته شده است؟ آفريني به خدمت سازوبرگ
ها و كرات را       شهرها، قاره   همان اندازه كه فاصلة     آيا اين تمدن پرشكوه به    

هـاي سـاكن    كوتاه و جهان بزرگ را به يك محله يا خانه تبديل كرده، انسان        
هايشان را نسـبت بـه هـم          راستي به يكديگر نزديك و دل       اين خانه را هم به    

ها از هم دورتر شده، يا بـدتر   تر و دل ها به هم نزديك  مهربان ساخته يا مكان   
ها صرفاً و يكپارچه مغز و دست شده، مغز و دسـتي در خـدمت            از اين، آدم  

هـايي چونـان      هـاي رنگارنـگ و خواسـته        طلبي  شكم و غريزة جنسي و جاه     
 هاي ديگر دور باشد يا نزديك؟ از دلها، و ديگر برايشان دلي نمانده كه  اين

خـورد كـه در       گـوش مـي     درست است كه اين آواها غالباً از مردمي به        
كنند، مردمي كه غـم نـان         هاي به رفاه اقتصادي رسيده زندگي مي        سرزمين

 .شب و نيازهاي اولية زندگي همة وجودشان را فرا نگرفته است
 فقـر كشـيده       بـه  هـاي   هاي محروم و انسان     درست است كه هنوز توده    

شدة بيشتر نقـاط جهـان نـه خودشـان، نـه زن و فرزنـد و خويشـاوند و                    
بــار هــم مــزة ســيري را  همســايه و هــم زنجيــران ديگرشــان، حتــي يــك

انديشـند    چشند و ناچار بيش از هر چيز به تقالي آرام يا خونيني مـي               نمي
 .كه بتواند در درجة اول به فقر مادي و اقتصادي آنان پايان دهد

كند كه تالش همين مردم محروم هم         نگري صحيح ايجاب مي     ي آينده ول
 .در بستري و به سويي هدايت شود كه به چنين سرنوشتي دچار نشوند

هاي به هوش آمـده و از افسـون    چه مسلم است اين است كه انسان        آن
رفاه مادي و اقتصادي رهيدة هر دو اردوگاه بزرگ كنوني جهـان، آشـكارا              

 :بينند كه مي
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هاست كوشيده تا سـازوبرگ هـر چـه بهتـري بـراي               چند بشر قرن   هر
تـرين    تـرين و پرشـكوه      بهتر زيستن خود فراهم كند، ولي اينك در بـزرگ         

معبدهاي صنعت و ابزار، در دو اردوگاه بزرگ شـرق و غـرب، آدميـان را       
كنند و در هيچ يك       رحمانه در پاي بت بزرگ ابزار و صنعت قرباني مي           بي

ــن دو اردو ــي و     از اي ــان و آزادي و آزادگ ــي انس ــت واقع ــاه از كرام گ
محتـوا، چيـزي      گري واقعي او جز الفاظ و شعارهاي توخالي و بي           انتخاب

هـا را از انسـان        باقي نمانده است، بلكه در هر دو نظام، همة ايـن كرامـت            
هاي صنعت و اقتصاد پيچيدة       اند، به اين بهانه كه گردش سريع چرخ         گرفته

 .كند ما چنين اقتضا ميطراز نوين در عصر 
همـين قـانع باشـد كـه بـه            تواند به   هرحال، انسان عصر ما ديگر نمي       به

بلكه با اصـرار    . »چگونه زندگي كند  «كمك علم و صنعت به او ياد دهيم،         
چـه بـدبينان      عكـس آن    به» .براي چه زندگي كند   «خواهد بداند،     فراوان مي 

صورت   خيزد و به    از آن برمي  و آواهايي كه    » خود آمدن   به«انگارند، اين     مي
يمن  خوش » آگاهي خود« تواند طليعة   خورد، مي   زمزمه يا فرياد به گوش مي     

پرثمـري انجامـد و     » خود انگيختگـي  «و پربركتي براي بشريت باشد و به        
 انساني به همراه داشـته باشـد و بشـر را بـر آن                براي جامعة » تولدي تازه «

» تكامل انسـاني  «را به جاي    » ابزاريتكامل  «دارد كه ديگر فريب نخورد و       
» حركت تكاملي «تر هدف واقعي و انساني        اشتباه نگيرد و با شناختي ژرف     

خويش را باز شناسد و با عزمـي اسـتوار، بـه جنبشـي خـوش فرجـام در            
 .جهت سعادت واقعي و انساني خويش تحقق بخشد

 
 گويد؟ قرآن در اين زمينه چه مي
 زندگي با همة زرق و برق و شكوه و زيبايي و     قرآن بر اين اصل تكيه دارد كه      

 عيش و نوشش در صورتي كه از هدفي درخور انسان و از ايمـان و معنويـت                
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كـار، و   محتواسـت و انسـانِ دلبسـته بـه آن زيـان       خالي باشد، پـوچ و بـي      
 :حاصل هايش بيهوده و بي تالش
آگاه باشيد زنـدگي دنيـا بازيچـه و سـرگرمي اسـت، و خـودآرايي و          «
چنين زندگي خشك و   طلبي در ثروت و فرزندان، اين       روشي و افزون  فخرف
گونه كه    محتوا همانند باراني است كه ببارد و گياه فراواني بروياند، بدان            بي

زودي اين صـحراي سرسـبز، پژمـرده و           زده شوند، اما به     كشاورزان حيرت 
 1».زرد شود و به مشتي خس و خاشاك تبديل گردد

ها و زمين و روح       كند كه نور آسمان      خدا ياد مي   در جاي ديگر ابتدا از    
دهنده و هدف كل عـالم        و حقيقت و معني جهان است و رهگشا و جهت         

هـا و تـالش       و سپس از مردمي ارزنده و بلندپايه كـه سـوداگري          . باشد  مي
دارد و در نتيجـه بـه    معاش از ياد خدا و هدف اساسي زندگي بازشان نمي 

كنـد كـه    يابنـد، يـاد مـي    يش دسـت مـي  بهترين بازده عمل و تـالش خـو   
سپس دربارة  . زايد  شود و فضل و كمال مي       هايشان همواره بارور مي     تالش

 :گويد خبر چنين مي هدف و از خدا بي تقالهاي مردم بي
خدا همچون سرابي است در بياباني صاف كه انسـان            هاي بي   تالش انسان «

بيند و تنهـا   ود چيزي نمير  پندارد اما همين كه پيش مي       لب تشنه آن را آب مي     
 حسـاب   رسد، آري خدا زود به يابد كه تمام و كمال به حسابش مي    خدا را مي  

يا چون ظلماتي در دريايي ژرف كه امواج متراكم آن را پوشيده و بـر     . رسد  مي
جا تاريك، تاريكي باالي تاريكي، بـدون امكـان    فراز آن ابري تيره برآمده، همه  
آري كسـي  . از گريبان برآورد، آن را نتوانـد ديـد  ديد، حتي اگر دست خويش    

 2».كه خدا بر راهش پرتويي نيفكند هيچ پرتو روشنگري فرا راه خويش ندارد
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كنـد كـه اينـك پـس از           قرآن در اين آيات همان حقيقتي را بيـان مـي          
هاي عظيم علمي و صنعتي و گسترش ابعاد زنـدگي مـادي بشـر،       پيشرفت

 :بسي آشكارتر گرديده است
گي صرفاً مادي همچون سراب، تالش انسان حريص و آزمنـد بـر             زند

هـا در   جا تاريك و انسان باد، جهت زندگي و هدف و معني آن ناپيدا، همه 
ور و باالخره اين سـؤال        گردابي از سرگرداني و پوچي و سردرگمي غوطه       

 »زندگي چه معني دارد؟ هدف چيست؟«: همچنان باقي كه
از مـتن  » ايمـان «ي را رخـت بـر بسـتن    قرآن راز اين حيرت و بيهودگ   

هـا سراسـر مـادي شـود و           شود تـالش    داند كه سبب مي     زندگي انسان مي  
. افتـد و بـس    » توليد براي مصرف و مصـرف بـراي توليـد         «آدمي در دور    

هاي مادي خود تا سـر حـد اعلـي            چنين مردمي در هدف     ممكن است اين  
 ابـزاري خـود     هـا و در اوج تكامـل        پيش روند اما در وراي اين خواسـت       

 : درخور انسان باشد نيابند و سقوط كنند چيزي كه واقعاً
هركس تنهـا زنـدگي دنيـا و تجمـل و زيـور آن را بجويـد، آنـان را                    «
وبيش بدين آرزوها خواهيم رساند و در اين حوزة زندگي به بازده كار               كم

خود بدون هيچ كمبودي خواهند رسيد، اما براي اين مـردم در پايـان جـز      
انـد   نج و حسرت چيزي نيست، سرانجام كاخ عظيمـي كـه سـاخته           آتش ر 
 1».رود شان برباد مي ريزد و همة اعمال فرو مي
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و خـاطري  » امـن «قدر معتقد هستيم كه با دلـي    درستي يك نفر آن     وقتي به 
هرگـاه  . داريـم » ايمان«گوييم به اين شخص       كنيم، مي   آرام به او اعتماد مي    

گوييم بـه ايـن       د يقين برايمان روشن باشد، مي     درستي يك مطلب تا سرح    
ـ . داريم» ايمان«مطلب  اش  اصطالح اروپايي  به وقتي به يك سيستم فكري 

 عقيدة پروپاقرصي داريم و بـا       ـ » مرام و مسلك  «تعبير ما     و به » ايدئولوژي«
خاطر و با ميل و رغبـت و شـور و شـعف آن را زيربنـاي كـار و                      اطمينان

 .داريم» ايمان«گوييم ما به اين مسلك  دهيم، مي يزندگي خويش قرار م
اعتمـاد  «عبارت اسـت از  » ايمان«: توان گفت ها مي  با توجه به اين مثال    

 »... يا دين يك مسلك، يك مطلب، يك شخص، يك به كامل، قلبي و اطمينان
 

 شك و دودلي
نقطة مقابل ايمان شك و دودلي يا ترديد و تزلزل است، خـواه نسـبت بـه       

اثـر  . خص، خواه نسبت به يك مطلب، خواه نسبت به يك مسـلك           يك ش 
بـا شـك و دودلـي، حتـي در          . اعتمـادي اسـت     طبيعي شك و دودلي بـي     

توان به يك شخص يا بـه يـك           بيني همراه باشد، نمي     صورتي كه با خوش   
خصـوص در مـواردي كـه بايـد           مسلك دل بست و به آن اعتماد كرد، بـه         

برابر خطرهاي احتمالي يا قطعـي ايسـتاد و         دنبال اين دلبستگي عمالً در        به
 .سرسختي نشان داد
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 ايمان كودك
خصـوص ايمـان بـه     چرخـد، بـه   زندگي كودك بيشتر بر محـور ايمـان مـي      

اطرافياني مانند پدر و مادر، برادر و خواهر، دايه، مربي كودكسـتان و نظـاير                
 .ها اين

سعادت كودك و رشـد صـحيح و متناسـب او بـراي زنـدگي، مقـدار                 
ادي به ايمان مادر، پدر، مربي،  معلم و همة كسـاني كـه نسـبت بـه او                    زي

مسئوليتي بر عهده دارند، وابسته است و تنها كساني از عهـدة ايفـاي ايـن                
آيند كه به كـار و وظيفـة خـود ايمـان داشـته                هاي حساس برمي    مسئوليت

مادري كه پرستاري و تربيت جسمي و روحي فرزندان خـود را بـا          . باشند
 عالقه و ايمـان و بـا احسـاس مسـئوليت نسـبت بـه آنـان انجـام           عشق و 

دهد، پدري كه در تالش براي تـأمين رفـاه و سـالمت جسـم و جـان                    مي
كوشد و مربي و معلمـي كـه كـار            اش با عشق و ايمان مي       اعضاي خانواده 

گيرد،   ظريف و پرمسئوليت تعليم و تربيت را با عشق و ايمان بر عهده مي             
 .دك نقش مؤثري دارندشك در سعادت كو بي

 
 يورش شك و ترديد

. رسـد  شود و دوران رشد و بلوغ فرا مـي  دورة كودكي به تدريج سپري مي   
وجـود   هاي جسمي و روحي گونـاگون بـه    در دوران بلوغ در انسان تحول     

كه شخص نسبت به بسـياري از مطـالبي كـه در دورة       آيد، از جمله اين     مي
ميـزان  . شـود    دچار شك و ترديد مـي      ها ايمان داشته،    درستي آن   كودكي به 

قدر وسـيع اسـت كـه         اش آن     اين شك و ترديد در اشخاص مختلف دايره       
مانـد كـه شـك بـدان            گيرد و كمتـر چيـزي مـي         چيز را دربرمي    تقريباً همه 

 .سرايت نكند
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 برنده شك سازنده و پيش
شك دوران بلوغ يكـي از عوامـل بسـيار مـؤثر در تكامـل انسـان اسـت،                   

ه بـا نـوعي عشـق و ايمـان تـوأم باشـد، عشـق و ايمـان بـه                     ك  شرط آن   به
شـك  «توان به آن      تنها اين نوع از شك است كه مي       . گري و تحقيق    كاوش
البته كار شك هميشه خراب كردن است ـ خراب كردن  . لقب داد» سازنده

چه تاكنون باور داشتيم ـ و سازندگي مربوط به كاوش و تحقيقي است   آن
جا كـه تـا باورهـاي         كنيم ولي از آن     دن شروع مي  كه در پي اين خراب كر     

افتيم، شـك را هـم در    بنياد خراب نشود به راه كاوش و تحقيق نمي  سست
 .ناميم مي» شك سازنده«شمريم و آن را  اين سازندگي سهيم مي

 
 باز هم نقش ايمان

انگيـزد، گـويي     در انسان شوق به تحقيـق را برمـي          شك دوران بلوغ معموالً   
هاي تلقيني دورة قبل از بلوغ را دور بريزد و در اين  اهد دانستنيخو آدمي مي

هاي ديگر روي پاي خود بايستد و خود را از            زمينه نيز مثل بسياري از زمينه     
پس اين شك با نـوعي ايمـان همـراه     . درآورد» طفيلي بودن «و  » طفل بودن «

 ببيـنم  كه بايـد روي پـاي خـود بايسـتم و     است؛ ايمان به خود، ايمان به اين  
با شك دوران بلوغ، ما خـود را در برابـر دنيـاي             . توانم بفهمم   خودم چه مي  

گـاه شـوقي بـه        آن. ها  كران مجهوالت و نشناخته     دنياي بي . يابيم  جديدي مي 
تـوانيم بـا    كـه مـي   شود و با اميد فـراوان بـه ايـن    دانستن در ما برانگيخته مي  

 اين   تمادتري دربارة اع  تر و قابل    گري و تحقيق خويش معرفت خالص       كاوش
 .رويم دنبال تحقيق و پژوهش مي دست آوريم، به مجهوالت به

گير، عشق به شناسايي و ايمان به تحقيق نبـود،            دنبال آن شك همه     اگر به 
؛ شـد   نمي »شك سازنده«ماند و شكِ بلوغ،  براي ما نشاط و تالشي باقي نمي   
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كـرد    ز متزلزل مي  كننده بود كه اعتماد نسبت به هر چي         شكي يكسره خراب  
بنـابراين در   . سـاخت   آور و پرعـذاب دچـار مـي         و ما را به ترديدي مـالل      

شكوفايي دوران بلوغ نيز بايد نقش اصلي را از ايمان دانسـت، ايمـان بـه                
 .چيز تالش كرد كه بايد براي نوشناسي همه اين

 
 نقش ايمان در پيشرفت علم و صنعت

  از آن برخوردار است، معموالً    هاي علمي و صنعتي كه بشرِ امروز          پيشرفت
پردازنـد و     هاي پيگير مـي     نتيجة كار و كوشش كساني است كه به آزمايش        

زنند تا درستي     گاهي براي كشف يك مطلب به صدنوع آزمايش دست مي         
يافتـه   يا نادرستي يك فكر نوين علمي يـا صـنعتي را كـه بـه مغزشـان راه               

گـران علمـي را از        يـن كـاوش   هـايي از ا     بسا خود شما نمونه       چه. بيازمايند
نزديك ديده باشيد كه با چه نشـاط و حوصـله و بردبـاري كـار خـود را                   

كنند و چگونه برق درخشندة ايمان به كار و ايمـان بـه علـم و                  تعقيب مي 
بـيش لـذت ايـن        و  شايد خودتان هم كـم    . درخشد  شان مي   تحقيق از چهره  

 .شور و نشاط و ايمان به كاوش علمي را چشيده باشيد
 

 ايمان به آئين و مسلك
رسد و    ايستد، يعني به سن رشد و بلوغ مي         انسان وقتي روي پاي خود مي     

نهد، ناچار اسـت بـراي زنـدگي          به ميدان زندگي و فعاليت مستقل گام مي       
 .خود هدفي برگزيند و براي رسيدن به آن هدف راهي

ها اين است كه انسان در اين مرحلـة حسـاس    ترين نعمت يكي از بزرگ 
نتخاب راه و هدف و به عبارت ديگر انتخاب آئين و مسلك، بتواند دربـارة               ا

 دسـت آورد؛ شـناختي   راه و هدف و آئين و مسـلكش شـناختي روشـن بـه      
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  ساز و همراه با يقين، تا در نشيب و فرازهايي كـه خـواه   آور، ايمان   اطمينان
گي اي مصـمم در راه راسـتِ زنـد          آيد با آگاهي و بـا اراده        ناخواه پيش مي  

اش پيش رود و در ايـن پيشـروي در همـه حـال از        سوي هدف تكاملي    به
 .شور و شادابي برخوردار باشد

 
 بندوباري سازگار نيست  داري با بي مسلك

هـا و وظـايفي    ايمان به يك مسـلك، خـواه نـاخواه بـراي انسـان محـدوديت       
در جوامع انساني، هر مسـلك و مـرام بـراي خـود نظـام و                . آورد  وجود مي   به
راستي به آن مسلك درآيد و به آن ايمان پيدا كنـد،              قرراتي دارد كه هركس به    م

 بـه دلخـواه    تواند صـرفاً   او ديگر نمي. ها بكوشد خود بايد در رعايت آن     خودبه
مسـلكي و    بـي «هـايي كـه       حتي گـروه  . خود و بدون هيچ قيدوبند زندگي كند      

هاي اجتمـاعي      از نظام  اند و به هيچ يك      را مسلك خود قرار داده    » بندوباري  بي
مسلكي خود مقرراتي دارنـد كـه اعضـاي گـروه           دهند، براي اين بي     در نمي   تن

منظـور مبـارزه بـا        هايي كه به    ها در باشگاه    اين گروه . ملزم به رعايت آن هستند    
گذارند كسي بـا   دهند، نمي لباس پوشيدن و قيود ديگر در معاشرت تشكيل مي     

ركت كردن فردي با سر و وضع عـادي،         سر و وضع عادي شركت كند زيرا ش       
بـراي  » بنـدوباري   مسلكي و بي    بي«وقتي  . هاست  بند و باري آن     مزاحم نظام بي  

مسـلكي  «هـا   اي توقع دارنـد بـه آن   آور دارد، چطور عده   خودش نظامي وظيفه  
اي ايجـاد كنـد؟       هـا تعهـد و وظيفـه        كـه بـراي آن      آن   عرضه شود بـي     »سازنده

 ما بايد خود را با ايـن حقيقـت بيشـتر آشـنا               معة طبقة روشنفكر جا    مخصوصاً
روشنفكرهاي غيرمتعهد و مخالف با قيود، حتي در يك كار مثبت عـادي             . كند

بنـدوباري و فـرار از        بـي : بايـد گفـت   . توانند نقش مهمي داشته باشند      هم نمي 
 .گرايي هيچ سازگاري ندارد طور كلي با روشنفكري واقعي و حقيقت تعهد به
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 نهايمان آگاها
ايمان دورة كودكي با همة پاكي و صفا اين نقيصـه را دارد كـه از آگـاهي                  
توأم با تجزيه و تحليل سرچشمه نگرفته است بلكه بيشتر حالت انفعال و              

همـين    بـه . تأثرپذيري از محيط را دارد و در حقيقت نوعي بازتـاب اسـت            
هـاي دورة بلـوغ تـاب مقاومـت           جهت ايمان دورة كودكي در برابر شـك       

 .شود  گفتيم با فرا رسيدن دورة بلوغ متزلزل مي طور كه قبالً رد و همانندا
امـا در   . تـوان انتظـار داشـت       البته از دورة كودكي بيش از اين هم نمي        

داشـته  » آگاهانـه «دوران بلوغ اين امكان براي ما وجـود دارد كـه ايمـاني              
ـ                باشيم؛ ايماني كه به    ق دنبـال محاسـبه و بررسـي و تجزيـه و تحليـل عمي

 .دست آيد به
ترين منبع تعاليم اسالمي، يعني قرآن، همواره ما را به تفكر، تدبر،              عالي

 .كند نظر و مشاهدة عيني، و بررسي و تجزيه و تحليل منطقي دعوت مي



 شناخت قاطع



 شناخت قاطع، عميق و روشن

دنبال راه و هدفي رود كـه در          قرآن تأكيد دارد كه انسان بايد تنها و تنها به         
 : آگاهي قطعي و روشن داشته باشدآن

 همـه  دل و چشـم  و گـوش  چـه  نـرو،  نـداري  »علـم « بدان چه  آن پي در«

 روشنگر و روشن قوي، قطعي، داليل پرتو در تنها شناختي چنين 1،»مسئولند

 :آيد مي دست به
چـه بـدان    نداريد، آيا آن“ سلطان”شما بر اين ادعاي خود دليل قطعي        «

 2»دهيد؟ بت مي نداريد به خدا نس »علم«
گوييـد دليـل    بگـو اگـر راسـت مـي     . هاست  اين آرزوها و خياالت آن    «

  3».خود را بياوريد“ برهان”روشن 
 :گونه شناخت باشد سوي اين تواند راهي به ظن و گمان هرگز نمي

كه ظن و گمان      كنند، با آن    بيشتر آنان جز از گمان خويش پيروي نمي       «
 4».كند نياز نمي كسي را از حق بي
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گونـه اعتبـار و ارزش نـدارد،      و اصوالً از نظر قرآن ظن و گمـان هـيچ          
گونه كه در بسياري از آيات،  پيروي از گمان، نوعي عمل نابخردانـه                بدان

 1.و كوركورانه معرفي شده است
 

 عوامل بازدارنده از شناخت علمي روشن
 و آينـد  صورت پشتوانة ظن و گمان درمي كند كه به    قرآن از عواملي ياد مي    

 :كنند آن را جانشين شناخت روشن و دقيق علمي مي
هـا، شـهوات، مطـامع و سـودجويي،           هـوس  :ـ پيروي از هوي و هوس     1

 :دارد انديشه را از قضاوت و دريافت درست بازمي
كه هدايت    آن  كه از هوس خود پيروي كند، بي        تر از آن    چه كسي گمراه  «

 2».الهي را دريابد
گويند ما نياكان خويش را بر راه و          مي... « :هاي نياكان   ـ عادات و سنت   2

طور پيش از تو در هيچ        و همين . ايم  دنبال آنان راه جسته     رسمي يافتيم و به   
ــداردهنده  ــرزميني هش ــن  س ــز اي ــتاديم، ج ــروت  اي نفرس ــه ث ــدوزان  ك ان

گذران آن سرزمين با آنان به مخالفت برخاستند و گفتند مـا نياكـان                خوش
 3».كنيم ها را پيروي مي ايم و ما راه آن هاي يافت خويش را بر طريقه

از بزرگـان   : گويند  آنان مي « :ها  ـ خودباختگي در برابر بزرگان و قدرت      3
 4».و پيشوايان خود پيروي كرديم و ما را از راه گمراه كردند

هاي بزرگ و حتي كشورهاي       بيني و ضعف نفس در برابر قدرت        خودكم
گيـرد و   ان، توان فكـري آدمـي را مـي   پيشرفته و افكار و عادات و مكاتب آن 
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انديشـد، بـا      كند كه از خود نمـي       چنان شخص را فريفته و مجذوب مي        آن
شـنود و بـا مغـز آنـان فكـر             بيند و با گوش ديگران مـي        چشم ديگران مي  

 .كند مي
 

 مهمترين ابزار شناخت
دست آوردن آگاهي روشن و علم قابل اعتماد از چنـد ابـزار               قرآن براي به  

 :برد ام مياساسي ن
 ).دل(ـ فؤاد 3) ديده(ـ بصر 2) گوش(ـ سمع 1
او است خدايي كه شما را از رحم مادرانتان بيـرون آورد، در حاليكـه    «

دانستيد اما براي شما چشم وگوش و دل قرار داد تا سپاسگزار              چيزي نمي 
 1».در آييد كار اندازيد و از ناداني به ها را به ها باشيد و آن اين نعمت
 :ية ديگرو در آ

وجود آورد و برايتان سمع، بصر، و فـؤاد قـرار             خداست كه شما را به    «
 2».چه كم سپاسگزاريد. داد

ماننـد  . آيـد   هاي ما از طريق شـنيدن بدسـت مـي           اي از آگاهي    بخش عمده 
بسياري مطالب كه حاصل تجارب و تحقيقات يا فكر و انديشة ديگران است،             

 . شنويم ها را از افراد و منابع مورد اعتماد مي يا حوادثي كه اتفاق افتاده و ما آن
ها است و  هاي ما از طريق مشاهدات و ديدني        ديگر دريافت   بخش عمدة 

چه   اما آن . هاي باطني ماست     ديگر، مشاهدات دروني و دريافت      بخش عمدة 
شود، هنوز سـطحي و       از راه ديدن و شنيدن يا مشاهدة دروني وارد ذهن مي          

 قدر كافي بررسي، ارزيابي و تحليل نشده و بايد اين           ارزش است چون به     كم
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صـورت   ياري فكر و انديشه پخته شود تا به    و به   »فؤاد«مواد خام در حوزة     
 .آگاهي قابل اعتماد، با ارزش و درخور پذيرش و پيروي درآيد

شناسد،   كار گرفتن اين ابزار مي      قرآن رشد انساني را در پرتو درست به       
ها، انسـان را تـا سـرحد          ر نينداختن و عدم استفاده از آن      كا  گونه كه به    بدان

 :كند چهارپايان ساقط مي
وسـيلة   هايي كه به  انديشند و چشم    هايي دارند كه با آن نمي       آنان دل ... «

آنان همچون چهارپايـان،  . شنوند هايي كه با آن نمي نگرند، و گوش آن نمي 
يزي برخوردارنـد، امـا   چه حيوانات از نوعي هدايت غر  1».ترند  بلكه گمراه 

اينان كه بايد خود از ابزار شناخت استفاده كنند تا به حقايق دسـت يابنـد،       
  .مانند كنند و گمراه و سرگردان مي در اين راه كوششي نمي

 

 نقش اساسي و گستردة فؤاد
تعبيـرات گونـاگوني دارد، از   » فـؤاد « نقش اساسي و گسـتردة       قرآن دربارة 

 .لتفكر، تدبر و تعق: جمله
هاي بيروني و دروني است تا تحليل،         تفكر؛ انديشيدن و تنظيم دريافت    

دست آيـد     تركيب، مقايسه و ارزيابي شود و از آن اصول و ضوابط كلي به            
هاي جزئي برداشتي سنجيده داشـت        يعني بتوان دربارة حوادث و دريافت     

 . در جاي و خط مخصوص خود قرار داد و هر دريافتي را دقيقاً
امـور راه پيـدا   » حقيقت«معني راهيابي به پشت نمودها است، تا به تدبر به   

هاي حسي ما انعكاسي است سـطحي از ظـواهر اشـياء و از               چه دريافت . كنيم
كه حواس ما مستقيماً به باطن و حقيقـت شـيئي             ها، بدون آن    وضع موجود آن  

 بـه هاي حسـي مـا نسـبت          شناخت. راه يابد يا آينده و سرانجام حادثه را ببيند        
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امـا بـا تـدبر و       . چه مشهود و ملموس نيست، برد و توان كـافي نـدارد             آن
تـوان بـه درون اشـياء و حقيقـت            نگري و تجزيه و تحليل ذهني مي        ژرف

 .امور نفوذ كرد
پايه،     بنابراين شناخت عالمانه بايد از زودباوري، حدس، تخمين سست        

كـري و   دور باشـد و بـا تحليـل دقيـق ف            بينـي بـه     قضاوت سطحي و كوته   
بيني همراه گردد تا بازدهي روشن و قاطع و قابل اعتمـاد و درخـور                 ژرف

 .پيروي پيدا كند
 
 نظر

يعنـي نگرشـي    » نظـر «. كند  مي» نظر«قرآن در موارد متعدد ما را تشويق به         
در . نگري  اي از روي توجه و همراه با تفكر و ژرف           گرانه، مشاهده   جستجو

 :آيات زير دقت كنيد
  1».ها و زمين است يد كه چه چيزها در آسمانكن» نظر«بگو، «
كه چگونـه آفـرينش را      ) نظر كنيد (بگو، در زمين سير كنيد و بنگريد        «

 2»آغاز كرد
 3»نظر كنيد كه سرانجام فسادانگيزان چه شد؟«
كه چگونـه آفريـده شـده، و بـه     “ كنند  نظر نمي ”نگرند    آيا به شتر نمي   «

ها كه چگونه برپـا شـده، و بـه            وهآسمان كه چگونه برافراشته شده، و به ك       
  4»!زمين كه چگونه گسترده شده است؟
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بايد چندان دقيق و نافـذ      » نظر«كنيم كه در تمام اين موارد         مالحظه مي 
هـا    هايي را پاسخ گويد و مشـكالتي را كـه در ايـن زمينـه                باشد كه سئوال  

. مطرح است حل كند، يعني با دقت و غور و بررسي كـافي همـراه باشـد                
هـا و حقـايق جهـان را شـامل             تدبر و تفكر و نظـر، سراسـر واقعيـت          اين
در قـرآن توصـيه شـده تـا در      . شود و در يك محدودة خـاص نيسـت          مي

 :هاي گوناگون تدبر و تفكر كنند، از جمله زمينه
ها و زمين و رفـت و آمـد شـب و روز               در خلقت آسمان   «:در طبيعت 

سـتاده، نشسـته و بـه پهلـو         هايي است براي خردمندان، همانان كه اي        نشانه
 1».انديشند ها و زمين مي كنند و در آفرينش آسمان خوابيده خدا را ياد مي

توان يافت كه جهان پهنـاور آفـرينش          و صدها از اين قبيل آيات را مي       
دهـد و او را بـه چنـين           را زمينه تفكر و مطالعه و تحقيق انسان قـرار مـي           

 .خواند انديشة وسيع و ثمربخشي فرامي
 2».هاي گذشتگان را بازگو كن، باشد كه بينديشند برايشان داستان «: تاريخدر

و آيات متعدد ديگري كه بررسي تحوالت اقوام پيشين را ماية عبـرت             
ــد، و بررســي علــل پيشــرفت و ســقوط و   بينــي مــردم مــي و روشــن دان
 .ها را آموزنده هاي ملت دگرگوني

عت و در خـود آنـان بـه         هاي طبي   ما آيات خود را در كرانه      «:در انسان 
 3».نمايانيم، تا برايشان آشكار گردد كه او حق است ايشان مي
هايشان قفـل     كنند؟ آيا بر دل     نمي» تدبر«چرا در قرآن    «: هاي وحي   درآورده

 4»زده شده است؟
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 آمده پيش راه اين از كه اي مغالطه و امروز اصطالح در علمي شناخت
علـم  «و بر » شناخت علمي«، »جربيشناخت ت«در فارسي امروز معموالً بر   

شـود و بـه ايـن ترتيـب در معنـي واژة علـم،                 اطـالق مـي   » علم» «تجربي
 .محدوديتي پديد آمده است

كه شامل هر     هاي اروپايي براي دانش و آگاهي به معني عام آن           در زبان 
ماننــد (رود  كــار مــي اي خــاص بــه نــوع شــناخت آگاهانــه اســت، كلمــه

Knowledge  اي ديگـر      درخصوص دانـش تجربـي كلمـه       و)  در انگليسي
 .ترجمه شده است» علم«اما در فارسي هر دو واژه، ) Scienceمانند (

مشترك بودن واژه علم در فارسي امروز، ميان آن معني اصلي وسيع و             
كننـده همـوار كـرده        اين معني تازة محدود، راه را براي يك مغالطة گمراه         

 :تركيب اين مغالطه چنين است. است
» معرفت علمي «نباشد ارزش ندارد و تنها      » علمي«هر گونه معرفتي كه     ـ  1

توان براساس آن واقعيتي را اذعان كرد و بدان سـنديت و              است كه مي  
 .اعتبار داد

، بنـابراين هـر آگـاهي كـه از راه           »معرفت تجربي «يعني  » معرفت علمي «ـ  2
 .آن رفتتوان در پي  تجربه به دست نيايد، ارزش و اعتبار ندارد و نمي

كـار    اش بـه    در بند اول به معني عام و گسـترده        » علم«كنيد كه     مالحظه مي 
كـس در آن   شـود كـه هـيچ       رفته و در نتيجه از اين بند مطلبي استفاده مـي          

 ».هر معرفتي كه از روي علم و آگاهي نباشد، ارزش ندارد«: ترديدي ندارد
كـار   اش بـه    گسـترده كه در معني لغوي و        جاي اين   به» علم«اما در بند دوم،     

. »علم تجربـي «كار رفته است، يعني خاص     رود در معني محدود اصطالحي به     
نتيجة اين مغالطه اين شده كه گروهي بگويند تنها آگـاهي كـه داراي ارزش و                
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و در اين برداشت محدود تا آنجا پـيش         . اعتبار است، آگاهي تجربي است    
يـا   1.چاقوي جراحي پيدا كنندخواهند روح انسان را در زير  اند كه مي      رفته

 .خدا را ضمن يك پرواز فضايي در آسمان بيابند، تا آن را بارور كنند
 

 يك مغالطة ديگر... 
از حوزة باز خود    » علم و معرفت  «مالحظه كرديم كه با يك مغالطة لفظي،        

دنبال اين اشتباه،  به. اي تنگ و محدود زنداني شده است      درآمده و در دايره   
» علـم تجربـي   «گوينـد چـون تنهـا         ري پيش آمده است كه مي     مغالطة ديگ 

توان واقعيتي را ثابت      ارزش و اعتبار دارد، پس تنها با مشاهده و تجربه مي          
و » شـناخت آزمايشـگاهي   «بنابراين، اگر چيزي مشهود نبود و امكان        . كرد

: جـا اسـتفاده كردنـد كـه     محاسبات رياضي نداشت حقيقت ندارد و از اين 
 .روشن شود» تجربه«مان واقعيتي است كه از راه ه» رئاليته«

. دانيم كه تنها امور مادي اسـت كـه قابـل شـناخت تجربـي اسـت                  مي
ها  توان آن   بنابراين امور غير مادي چون قابل شناخت تجربي نيستند و نمي          

 يعني   »ايده«: گويد  همچنين مي . را در آزمايشگاه تجربه كرد، واقعيت ندارد      
سـپس نتيجـه    . ين خـواب و خيـالي بـيش نيسـتند         تصوري ذهنـي، بنـابرا    

دانـد و     را حقيقت مي  » ماده«اي است كه تنها       فلسفه» رئاليسم«گيرند كه     مي
و چـون  . بيني است كه به غير ماده هم معتقـد اسـت       آن جهان » آليسم  ايده«

مقدم بـر  ) گرايي بيني ـ واقع  واقع(» رئاليسم«كند كه  منطق فطرت حكم مي
» ماترياليسم«بيني  است، پس جهان) گرايي گرايي ـ پندار  لخيا(» آليسم ايده«

 .بيني الهي است مقدم بر جهان
                                                 

روانشناسـي و   «رجوع شود به متن فرانسوي كتـاب        . نقل شده است  » بروسه«اين سخن از    . 1
 .745، ص 1927فيليسين شاله، پاريس،  : اثر» متافيزيك



 55    شناخت قاطع 

 

كنيم كه    با دقت در توضيح فوق مالحظه مي      !! چه پندارگرايي آشكاري  
اي بـيش     اين سخن تا چه اندازه غير علمـي اسـت و در حقيقـت مغالطـه               

 كـه گفتـه شـد       را به همان معنـي    » آليسم  ايده«و  » رئاليسم«نيست زيرا اگر    
گرايي معني كنيم، قبول داريم كـه         بيني و دومي را خيال      يعني اولي را واقع   

و » رئاليتـه «اسـت، امـا بايـد ديـد حـوزة           » آليسـم   ايده«مقدم بر   » رئاليسم«
 كيست؟» رئاليست«واقعيت چه اندازه است و در حقيقت 

ايـن واقعيـت    . واقعيتي است عيني كه در حقيقت وجود دارد       » رئاليته«
هر چيزي كه وجود دارد الزم نيست       . ممكن است مادي يا غيرمادي باشد     

اسـت الزم نيسـت     » علمـي «گونه كه هر چيزي كه        حتماً مادي باشد همان   
اعتقاد آگاهانه و   » رئاليسم الهي «بنابراين  . حتماً در آزمايشگاه مشاهده شود    

 علمي به حقايق مادي و غيرمادي است، نه اعتقاد بـه تصـوراتي ذهنـي و                
: گويـد  بيني الهي است مـي   پندارهايي ساختگي، و كسي كه معتقد به جهان       

رسـيده و آن را  » حقيقـت مجـرد  «من با بينش، بصيرت، علم و آگاهي بـه      
و ايـن حقيقتـي اسـت انكارناپـذير كـه           . »ام  پنداشـته «كـه     ، نه اين  »ام  يافته«

 .متأسفانه وارونه جلوه داده شده و درست برعكس تفسير شده است
 
 )رئاليسم(بيني  عواق

هاي بس گونـاگون      اي به هم پيوسته از واقعيت       از نظر اسالم جهان مجموعه    
اي اسـت از     آن بخش از هستي كه عالم طبيعت نام دارد نيز مجموعـه           . است

هايي كه همواره در حال شـدن و دگرگـوني و حركتنـد،           ها؛ واقعيت   واقعيت
م از انسان خواسته    به همين جهت اسال   . شدني ناشي از خواست خداي يكتا     

است كه در شناخت خود و محيط خويش به اين اصل توجه كند و هر چيز      
 قـرار    اي از شدن و حركت كه واقعـاً         طور كه هست و در هر مرحله        را همان 
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 بعدهاي مختلف    يعني با همة خصوصيات واقعيتش، با همة      . دارد، بشناسد 
. يش شـناخته شـود   هـا   هـا و وابسـتگي      كه در او هست و با همة پيوستگي       

 .تكيه دارد) رئاليسم(بيني  بنابراين اسالم آييني است كه بر واقع
دربارة رئاليسم بايد به اين نكتة حساس توجه شود كـه رئاليسـم ايـن               

شايد شما هم گهگاه به     . هاي موجود گردد    نيست كه انسان تسليم واقعيت    
، آخـر  گوينـد  ايد كه در مقـام نصـيحت مـي     ناصحان مشفقي برخورد كرده   

گرا باشد و همواره به واقعيات موجود گـردن    و واقع » رآليست«انسان بايد   
 .ها در نيفتد نهد و با آن

پسـندد و آن را بـا شـأن           گرايي را براي انسان نمي      اسالم اين نوع واقع   
. دانـد   انسان، رسالت او، و قدرت خالقيتي كه به او داده شده سازگار نمي            

هـاي محـيط طبيعـي و         اني تسـليم واقعيـت    انسانِ اسالم حق ندارد به آسـ      
هـاي   هـا واقعيـت   ايـن «: اجتماعي خويش شود، آن هم بـا ايـن بهانـه كـه            

 .»افتد موجودند و آدم عاقل با واقعيات در نمي
از نظر اسالم، انسان براي خالقيت و دگرگون كردن محيط خود 

 پذيرِ خالقيت فكري آفريده شده و اين رسالت را دارد كه قدرت افزايش
 خويش  كار اندازد و در محيط طبيعي و اجتماعي و عملي خود را به

هاي سودمند بيافريند تا براي  وجود آورد و تازه  هاي الزم را به دگرگوني
تر شود و هرگز يكسره  ها آماده تر خود و ديگر انسان زندگي بهتر و انساني

هست » بين عواق«بنابراين انسانِ اسالم، . هاي موجود نگردد تسليم واقعيت
 .ست»گرا هدف«نيست بلكه » گرا واقع«ولي 



 مبدأ آفرينش
 و
 عامل گردش جهان هستي



منظور بررسي دربارة مبدأ و علت پيدايش جهان و عامل نخستين حركـت          به
 .و تطورات عالم هستي الزم است به مسائل و اصول زير توجه دقيق كنيم

 
 دار جهان واقعيت

خواب .  و درك و مشاهده و دريافت است       جهان واقعيت دارد، قابل لمس    
. باشـد   ساخته و پرداختة تصورات و افكار ايـن و آن نمـي           . و خيال نيست  

هـاي مـا، عـالم هسـتي          ها و قضـاوت     ها و برداشت    نظر از انديشه    با صرف 
هـا سـودمند باشـد و در     حقيقت است و واقعيت دارد، خواه بـراي انسـان       

هـاي آن را بشناسـند و         ، خواه پديده  ها قرار گيرد يا نه      گيري آن   جهت بهره 
 .هرحال جهان حقيقتي است قطعي و غيرقابل ترديد به. يا نه. كشف كنند

. واقعيت داشتن جهان هستي از نظر علم تجربي هم مورد ترديد نيست    
هـايي اسـت كـه        هاي علمي براي شناختن روابط پديده       چه آن همه تالش   

اگـر واقعيـت داشـتن      . موهومواقعيت دارند، نه براي بررسي امري پوچ و         
 .جهان امري مسلم نبود اين همه كاوش و تحقيق بيهوده و بر باد بود

 
 نظم جهان

اند،   ها از طريق مشاهده، تجربه، انديشه و محاسبه دريافته          تا آنجا كه انسان   
هاي عالم، روابـط   گونه كه بين عناصر و پديده اند، بدان جهان را منظم ديده   
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ـ     قاطع و سـنت    هـا و    هـدف آزمـايش     ت حـاكم اسـت و معمـوالً       هـاي ثاب
 .تحقيقات علمي كشف اين روابط است

وجود نظم چندان مسلم گرفته شده است كـه هـيچ حادثـة طبيعـي را                
داننـد و اگـر عامـل يـك           ها نمـي    حساب و بدون ارتباط با ديگر پديده        بي

هاي گوناگون دسـت زننـد تـا          ها به آزمايش    بسا سال   پديده را نشناسند چه   
از طرفي اگر قانوني كشف شد، چنـدان بـه عمـومي     . ت حادثه را بيابند   عل

هـاي عظـيم      بودن و ثبات آن قانون اطمينان دارند كه براساس آن دسـتگاه           
 .سازند اندازند و هزاران وسيله و ابزار فني مي صنعتي راه مي

بنابراين جهان با همة ابعاد و در همة سطوحش داراي روابطي منظم و             
شده حكايـت     كه از نوعي طرح حساب      طوري  ه و دقيق است، به    البته پيچيد 

 .كند مي
هاي مختلف معلول كشـف صـحيح ايـن     پيروزي علم تجربي در جبهه 

 .ها و قوانين حاكم بر طبيعت است طرح
خورشيد و ماه تابع نظم و حسابي هستند، و گياه و درخت در برابـر               «
و بـراي آن ميـزان و     كنند و آسمان را برافراشت        هاي الهي كرنش مي     سنت

 1»... قانوني قرار داد 
 

 و عامل آن» شدن«
بينيم و مخصوصـاً در موجـودات    هاي طبيعي تطور و تغيير مي  ما در پديده  

دهد، گـل     كند، شكوفه مي    درخت رشد مي  : زنده اين تغيير مشهودتر است    
 گردد و با رشد آرام، ميوه و دانه         شود و باالخره پژمرده مي      تدريج باز مي    به

 .شود پيدا مي
                                                 

 .7 ـ5هاي  سورة رحمن ـ آيه. 1
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صـورت جنـين در       تدريج تكثير شده و بـه       اي يك انسان به     سلول نطفه 
دهـد تـا آمـادة     وقفه جنين را رشد مـي  هاي مداوم و بي آيد و دگرگوني    مي

اسـت؛  » شدن« رو به رشد و در حال         به همين گونه نوزاد دائماً    . تولد شود 
 ... شود و  شود، پير مي بزرگ مي

و وجـود كـه سـيالن    » هستي«ن تبيين كردكه نوعي   توان چني   را مي » شدن«
آن غير از آن اسـت كـه بـوده و           » هستيِ«در هر مرتبه،    . دارد و تدريجي است   

هرحال هست و پيوند مستمري بـين         غير از آن است كه بعداً خواهد بود اما به         
ولـي بايـد    . است» هستي سيال «برقرار است و در مجموع يك       » ها  هستي«اين  

چيست؟ اين يافتن، آميختن و ساختن از كجاسـت؟         » شدن«ين  ديد كه عامل ا   
 پيدا شده است؟» چرا«اين تطور كه براساس نظم و حسابي دقيق است 

 
 عامل نظم و دگرگوني

شود عـاملي   ها پديدة طبيعي ديده مي اين همگرايي و تركيب كه در ميليون      
خورشـيد  گياه به مقدار الزم از عصارة خاك، آب باران، انرژي           . خواهد  مي

اي از گريبان خـويش بيـرون     كند تا گلي و ميوه      و تركيبات هوا استفاده مي    
اين همكاري و جـذب و انجـذاب و تـأثير و تـأثر را چـه نيرويـي                   . آورد

دهد و به چه دليل ايـن عناصـر مختلـف بـه ميـزان دقيـق و در               سامان مي 
 چرا؟... آميزند تا ثمري پيدا شود  شرايط خاص به هم مي

 
 .ستتصادف ني

اي بريزيـد و خـوب مخلـوط           را در جعبـه     شما مشتي حروف سربي چاپخانه    
. كنيد و سپس جعبه را وارونه كرده و حروف را روي سطحي صـاف بپاشـيد               

كه اين حروف تصادفاً چندان منظم و دقيق پهلوي هم قرار گيرنـد               احتمال اين 
 ت؟ها يك غزل كامل سعدي ترتيب يابد چه اندازه اس كه از گردآمدن آن
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يـا يـك ماشـين تحريـر        . احتمالي است بسيار ناچيز نزديك بـه صـفر        
هـاي    جلوي كـودكي دو سـاله بگذاريـد و اجـازه دهيـد كـه بـا انگشـت                  

پس از نيم سـاعت بـازي بـا         . هاي ماشين فشار دهد     كوچكش روي دكمه  
ها، ناگهان مالحظه كنيد كه بر روي كاغذ يك متن مشكل فلسـفي از        دكمه

اين احتمال تصـادف تـا چـه        . عربي نوشته شده است   بوعلي سينا به زبان     
 اندازه درست است؟ آيا اين تصور منطقي است؟

كه تصادفاً مـواد و شـرايط الزم بـراي پيـدايش              احتمال اين  1:گويند  مي
 بـه تـوان   10يك سلول زنده فراهم گردد، رقمي است برابر يك تقسيم بر  

 مواد زنجيـري الزم     كه به طور تصادف     احتمال اين : گويد   و ديگري مي   16
براي پيدايش يك پروتئين ساده فراهم شود عددي است برابر يك تقسـيم            

 48 به توان 10بر 
و پيدايش، دقيقاً تابع نظم و قـوانين        » شدن«پس اين همه تغيير، تطور،      

علمي حساب شده و حاصـل گـرد آمـدن عناصـر گونـاگون بـا انـدازه و          
آن تـالش و خـدمت       همان كـه علـم بـراي كشـف            شرايط خاصي است؛  

 .حساب نيست فراواني كرده است و تصادفي و بي
 

 »شدن«تضاد؛ عامل 
از نظر منطق ماترياليسـم ـ ديالكتيـك هـر موجـود مـادي در بطـن خـود         

تـدريج    اي از تضاد درونـي همـراه دارد كـه بـه             اي از مرگ يا جوانه      جوانه
ي جديدي  كند اما دوباره از دل مرگ، زندگ        موجبات نابوديش را فراهم مي    

 .شود متولد مي
                                                 

 .)شناس سويسي زيست(شال اوژن گوي . 1
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 1 )تـز (» شـيئي «به عبارت ديگر، هر فكر، هر حادثه و به طور كلي هر             
وجود آيد، ضمن رشد، مخالفتي از درون خويش، عليـه خـود       همين كه به  

گوينـد و از مبـارزة آن دو،           مي 2 )تز  آنتي(» شيئي  ضد«انگيزد كه آن را         برمي
ظهور   و موجودي برتر است به     آن دو    3 )سنتز ( »تركيب«مولود جديدي كه    

 .رسد مي
علت اساسي نشو و نماي هر چيـز خـارج از آن نيسـت، در            «: بنابراين

اين علت همان سرشت متضـاد هـر چيـز و هـر پديـده               » .درون آن است  
 اساسـاً در دنيـاي      .... مولد حركات و نشو و نماها، تضادها هستند         . است

مي به تحريـك تضـادهاي      نباتات و حيوانات رشد ساده يا نشو و نماي ك         
پـس،  . همه تطورات ديگر عالم هم بـر همـين رويـه اسـت            . داخلي است 

 :خيزد و عامل تطور چيز از بطن ماده برمي همه
 ـ هميشه در درون شئي است،1
 ـ همواره همراه با تضاد و درگيري است،2
 .ـ هميشه آهنگ تكامل دارد3

ان را داشته باشد؟ اين نظريـه     تواند اين تو    ماده تا چه حد مي    : اما بايد ديد كه   
تواند علمي باشد؟ تجربيات و تحقيقـات انجـام يافتـه آن را               تا چه اندازه مي   

كند؟ آيا ايـن اصـول در همـه جـا  قابـل تعمـيم اسـت؟ آيـا هـر                        تأييد مي 
كند؟ آيا    دگرگوني و تطوري آهنگ تكامل دارد يا در موارد مختلف فرق مي           

 واردي التيام و جاذبه و كشش؟هميشه عامل حركت تضاد است يا در م
 :دهيم ها پاسخ مي با توضيحات بعدي بدين پرسش

                                                 
1. Thesis 
2. Antithesis 
3. Synthesis 
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هاي متشكل از عناصر مادي مـرتبط      ها كه روي مجموعه     در علم جديد سيستم   
ها را در ده طبقه يـا در ده   كند و كلية آن جان و جاندار ـ  بحث مي  ـ اعم از بي

 بسته و باز تقسيم شـده       هاي  ها به سيستم    دهد، سيستم   سطح تصاعدي قرار مي   
 :و مورد بررسي قرار گرفته است و اين اصل علمي اعالم شده كه

تواننـد خصـلت    هاي باز ـ آن هم در شرايط خاص ـ مـي    فقط سيستم
اي اسـت كـه بـا         سيستم باز مجموعه  . حفظ و توليد و تكامل داشته باشند      

ذايي و انرژي   مثالً مواد غ  . خارج يا با غير خود ارتباط و تبادل داشته باشد         
 .چه زائد يا مضر است دفع كند الزم را جذب نمايد و آن

هاي بسته چون داراي محتواي محدود و مشـخص هسـتند،             اما سيستم 
تواننـد    ظرفيت تحول و توليدشان به همان نسبت ناچيز است و هرگز نمي           

 .بيش از خودشان را بسازند
والً تحولي انجام نـداده،     خود معم  خودي هاي بسته به    تر آنكه سيستم     مهم  نكتة

مانند و يا اگـر داراي جنـب و جـوش و حيـات و حركتـي           راكد و خاموش مي   
و كهولـت، يعنـي تنـزل و        » آنتروپي«ها هميشه همراه با افزايش        باشند، تحول آن  

 .انحطاط و انهدام انرژي مؤثر و از بين رفتن كاردهي و نظم تشكيالتي است
عناصر زنده كه داراي هـدف باشـند،        هاي متشكل از       تنها سيستم   ضمناً

ممكن است داراي تحول تكاملي، يعني در جهت افزايش نظـم و تقويـت              
 .و توسعه باشند

اي قـادر بـه       وقتي هيچ مـاده سـاده يـا مركـب و هـيچ سيسـتم بسـته                
سازندگي خود نباشد و احتياج به ارتباط و امداد از خـارج داشـته باشـد،                

ز، به خودي خود، توانايي ايجاد و ادارة        هاي دنيا ني    مجموعة مواد و سيستم   
هـم فـرد فـرد      . يافته، متحرك و متكامل را ندارند       يك دستگاه مرتبط، نظام   

 .ها  آن واحدها بايد ارتباط و امداد با غير خود داشته باشند و هم مجموعة
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خود و بدون امداد از غير، اين نظـم و          اكنون كه از درون ماده و خودبه      
توانند پيدا شود، بايد سـراغ عامـل و مـديري از            نمي سازماندهي و تركيب  

خـود پـاي      اي دركـار اسـت خودبـه        شده  و چون نظم حساب   ... برون بود   
 .آفريني درميان است شعور و ارادة نظم

 
 تضاد يا جاذبه و التيام

تـز ـ   (درست است كه در تحوالت اجتماعي، در مواردي، سير ديالكتيـك  
با تضـاد درون جامعـه تركيبـي تـازه پيـدا      مشهود است و ) تز ـ سنتز  آنتي
شود، يعني دگرگوني و تكامل نظام اجتماعي محصول تضاد است ـ كه   مي

بحث مفصل دربارة آن را در بخش مربـوط بـه فلسـفة تـاريخ در همـين                  
كتاب خواهيم ديد ـ اما اين رابطه نه در كل جهان و نه در جامعه، كلـي و   

 .دائمي نيست
هاي جهان نظر بينداريم و تشبيه        ضع كلي پديده  اگر بادقت بيشتر، به و    

 ديد خواهيم نكنيم عوض علمي مطالعة و عيني مشاهدة با را شاعرانه و قياس 

از آن جملـه در  . روال امور و قانون واقعي به نحو ديگري جريـان دارد    كه
 :موارد ذيل

هـا روي     هاي فيزيك و مكانيك يكسره محصول تـأثير انـرژي           ـ پديده 
مانند گـرم و منبسـط      . كه رابطة ديالكتيك برقرار باشد      بدون آن مواد است،   

شدن اجسام، ذوب، تبخير، جريان برق و آثار آن، انتقـال صـدا، حركـات               
 .هاي ارتجاعي و غيره اجسام، تغيير شكل

هــاي شــيميايي بــه تركيــب دو يــا چنــد عنصــر  ـــ در فعــل و انفعــال
گيـرد،     صـورت مـي    هـاي مختلـف     خوريم كه احياناً با دخالت انرژي       برمي

 .كه هيچ يك از بطن ديگري بيرون آمده باشد بدون آن
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جـاي   ضـمناً بـه   . اسـت » سنتز«دهد كه خالف      گاهي نيز تجزيه رخ مي    
هـا ميـل    كننـده ضـد يكـديگر باشـند مـابين آن      كه اجسام فعل و انفعال      آن

 .تركيبي نيز وجود دارد
 د و مـرگ   والدت، رشـ  گانـه متـوالي       ـ در قلمرو حيات، به مراحل سه      

رسـيم كـه اوالً، توليـد     كنيم ولي به اين اختالف اساسي نيز مي      برخورد مي 
زوج (ديگـر   » تز«بدون وساطت يك    » تز«از بطن   » تز  آنتي«مثل يا پيدايش    

 .پذير نبوده، توليد زنجيري دروني تك پايه محال است امكان) نر
شـق  جـاي تنـازع و تضـاد از طريـق تمايـل و ع               ثانياً، تركيب دو تز به    

 .گيرد صورت مي
تـز نيـز بـه عـوض ضـديت و             و ثالثاً، مابين مادر و فرزند يا تز و آنتي         
 .شود بخشي ديده مي جنگ و مرگ، عالقه و فداكاري و حيات

رويـم     جهان فرو مي    دهندة  ـ وقتي به عمق درون ماده و عناصر تشكيل        
و دنيــاي سراســر جــوش و خــروش الكتــرون و هســته را تماشــا كنــيم، 

 ـ را  تـز و  سـنتز   تز، آنتـي اي ـ   هاي سه پله اي از جهش ين نشانهتر كوچك
ــا عناصــر متفــاوت   مشــاهده نمــي كنــيم بلكــه بــه يــك سلســله ذرات ي

گردنـد، تـا وقتـي كـه در      خوريم كه دست به گريبـان، دور هـم مـي           برمي
معرض بمباران خارجي ذرات ديگري قرار گرفته و احياناً تجزيه و تبديل            

 .شوندهاي تازه ب به اتم
جا كليت و حاكميت دارد، به هيچ وجه توليدهاي درونـي            چه در همه    آن
تزها براي جنگ كردن و تركيب و جانشين شدن تزها نبوده،             اي آنتي   پايه  تك

 ديناميك واقعي جهان از برخوردهـاي متقابلـة عناصـر يـا واحـدها و                 چهرة
يـاتي از   شود كه روي يكـديگر عمل       عوامل بيگانه و جداي از هم تشكيل مي       

 . دهند نوع تحريك، تركيب، تجزيه، تبادل و استثنائاً تخريب انجام مي
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چـه بيشـتر     ـ آن توليد، تنازع و تركيببه جاي قانون كلي و عمومي ـ  
 . استتالقي، تركيب و  توليدوجود دارد، 

دنيا بيشتر ازدواج است كه از دو طرف براي تركيب يا تحليل به سوي              
 1.افراد مولد اضدادآيند، تا دنياي  هم مي

عموميـت  » ديالكتيـك «با وجود اين، مقصود آن نيست كه چون قاعده         
تواند صددرصد علمي باشد و بدان اشكاالتي وارد اسـت، مـا             ندارد و نمي  

ايم، و اگر بدان ايرادي وارد نبود اصول ديالكتيـك جانشـين     به خدا رسيده  
 : زيرا. خير، چنين نيست. شد خدا مي

، خـود   2در قـرون اخيـر    » ديالكتيـك «بخش فلسفة     الهاماوالً، مؤسس و    
وجـود اراده و شـعور        فردي خداشناس است كه از همين طـرح خـود بـه           

 .رسد مطلق جهان مي
ثانياً، اگر اين اصول صحيح باشد و هيچ گونه اشـكال علمـي و عقلـي           

ايـم بـراي حركـت و تكامـل طبيعـت و جامعـه          پيدا نكند، تازه ما توانسته    
. هـاي طبيعـي داريـم       نيم مثل همة قوانيني كه براي پديـده       قانوني كشف ك  

گذار و طراح طبيعت نيسـت،        نيازي از قانون    كشف قوانين طبيعي نشانة بي    
، ميلياردها منظومـه و  »تضاد«با قدرت   » ماده«چون همين نيرويي كه از دل       

آورد، خـود نشـانة       وجـود مـي     هاي شگرف طبيعت را به      كهكشان و پديده  
آفرينـي    و شعوري حكيمانه است كـه چنـين نيـروي نظـم            هدايت آگاهانه 

گري دقيق به جهـان هسـتي سـامان و          اندرون ماده تعبيه كرده و با حساب      
 .     سازمان داده است

                                                 
 .مراجعه شود» علمي بودن ماركسيسم«براي توضيح بيشتر به كتاب . 1
 .هگل. 2



 هاي خدا نشانه



هاي   رابطه ها و با همة كاري اسالم عالم طبيعت را با همة بزرگي، با همة ريزه    
دانـد بـه هـم        جوددارد، واقعيتي مـي   هاي گوناگونش و    متقابل كه ميان پديده   
نياز، مستقل و غيروابسته      ، وابسته به واقعيتي بي    »وابسته«پيوسته اما نيازمند و     

اين واقعيت غيروابسته واقعيتي است نامحسوس كـه        . ناميم  يش مي »خدا«كه  
هاي محسـوس     هاي نامحسوس ديگر بايد از راه نشانه        همچون همة واقعيت  

هاسـت     در حدود گويايي و روشنگري همين نشانه       به هستي به او پي برد و      
قـرآن كـه   .  هـاي ارزنـده دربـارة او دسـت يـابيم           تـوانيم بـر آگـاهي       كه مي 

  بينــي اســالم اســت، در زمينــة تــرين مأخــذ بــراي شــناخت جهــان اساســي
كنـد و از    يـاد مـي   » هـاي خـدا     نشـانه «، يعنـي    »آيات«خداشناسي همواره از    

ها بينديشند و از اين راه سرچشمة هستي     شانهخواهد كه به اين ن      ها مي   انسان
ها كاري اسـت سرراسـت و    اي از انسان يابي براي عده اين نشانه. را بشناسند 

آورد،  وجود مي   ها يقيني قاطع، رسا و روشن نسبت به خدا به           فطري و در آن   
البته نه با چشـم، بلكـه بـا بيـنش بـاطني و              . بينند  چنان كه گويي خدا را مي     

اي ديگر مطلب به اين آساني و  ولي براي عده. »شهود« معروف با اصطالح  به
. انـد   ها به چون و چرا و تجزيه و تحليل خو گرفته            سرراستي نيست، زيرا آن   

رونـد و بـه    اي با شكيبايي و بردباري پـيش مـي      در اين تجزيه و تحليل عده     
 و هـا خسـته   اي ديگر در پيچ و خم استدالل   رسند ولي عده    نتايج روشني مي  

 .كه به نتيجة روشني رسند آن مانند، بي كوفته وا مي
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. هاي متعـدد دارد  هاي او شيوه    كسب آگاهي بر مبدأ هستي از راه نشانه       
 :كنيم ما در اين كتاب به چند شيوه اشاره مي

 
 )پديد آورنده(ـ اصل عليت 1

گيـرد   درنگ سراغ علت آن را مـي   رو شود بي    اي روبه   فكر انسان با هر پديده    
ايـن اصـل،    . ا به نظر او هر پديده علتي دارد كه آن را پديد آورده اسـت              زير

 تالشـهاي عـادي يـا علمـي مـا            يعني اصل عليت، در حقيقت زيربناي همة      
تر رفته، به اين اصـل        انسان هر قدر در راه علم و صنعت پيش        . هاست  انسان

شـناس،    سـماجت و پافشـاري يـك دانشـمند طبيعـت          . پايبندتر شده اسـت   
 طبيعـي يـا    در كشـف علـت هـر حادثـة    ... شـناس و    شـناس، جامعـه    انسان

تواند باور كند كه يك رويـداد         اجتماعي از اين جهت است كه او هرگز نمي        
. خود و بـدون دخالـت علـل و عوامـل رخ دهـد               طبيعي يا اجتماعي خودبه   

زنـد تـا ايـن       بنابراين به صدها آزمايش، بررسي و تجزيه و تحليل دست مي          
ها منفـي     ها و آزمايش    را بشناسد و اگر نتيجة همة اين بررسي       علل و عوامل    
زنـد و اگـر    اي ديگر دسـت مـي     هاي ديگري بر مبناي فرضيه      بود، به بررسي  

گير علمي او تا پايـان عمـر هـم بـه             نتيجه بود و حتي تالش پي       ها هم بي    آن
نتيجة روشني نرسيد، باز دانشمند يـا دانشـمندان ديگـري كـار او را دنبـال                  

كه سرانجام به شناخت اين علل و عوامـل موفـق شـوند               كنند، به اميد آن    مي
 .پذيرند ولي هرگز و در هيچ حال پيدايش يك چيز بدون علت را نمي

 :در اين بحث توجه به اين نكته الزم است كه
» پديـده «گيـريم؟ وقتـي كـه او          چه وقت ما سراغ علت يك چيز را مـي         

تا وقتي كه فكر ما به يك واقعيت        . كنيمباشد و به پديده بودن او توجه پيدا         
از «: پرسـد   نگـرد، نمـي     مي» واقعيت خارجي «صورت يك     خارجي، صرفاً به  
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» پديـده «ولي همين كه متوجه شد كـه ايـن واقعيـت            . »كجا و به چه علت؟    
. »از كجا و به چـه علـت؟       «پرسد    است يعني نبوده و بعد پيدا شده، فوراً مي        

 »واقعيت خارجي«است، نه هر » پديده«د خواه چه علت مي بنابراين، آن
 

 ها جهان پديده
وجـود   انـد ولـي بـه    ها، يعني موجوداتي است كه نبـوده    جهان ما پر از پديده    

با توجه به مطلبي كه گفته شد هـر يـك           . آيند  وجود مي   اند، نيستند و به     آمده
آن . هايي پديـد آيـد      ها بايد به وسيلة پديدآورنده يا پديدآورنده        از اين پديده  

ها اگر خود پديده نباشد، يعني واقعيتـي پابرجـا و           پديدآورنده يا پديدآورنده  
ولي اگر  . آيد  اي پيش نمي    ازلي و ابدي باشد، مطلب تمام است و سؤال تازه         

 .گيرد ها را مي ها هم پديده باشند، باز ذهن ما سراغ پديدآورندة آن خود آن
تـا وقتـي كـه بـه        ارد؟گيري از پديدآورنـده تـا كـي ادامـه د            اين سراغ 
چنين واقعيتي ازلي و ابدي     . اي برسيم كه خودش پديده نباشد       پديدآورنده

 .نياز از علت است و بي
اي گويا بر هستي      هاست يكسره نشانه    بنابراين جهان ما كه جهان پديده     

اي نيازمنـد     اي است كه خود پديده نباشـد تـا بـه پديدآورنـده              پديدآورنده
چيز    ازلي و ابدي برتر از محدودة زمان كه همه         باشد، بلكه موجودي است   

تواند از اين راه بـر    يك انسان هوشمند و كنجكاو مي     . را پديد آورده است   
 .يابي كند هستي خدا نشانه

 
 ـ هماهنگي موجودات جهان2

ببينيد آيا در سـاختمان     . يابيد دقت كنيد    در موجوداتي كه پيرامون خود مي     
 گر تابع نظمي استوار هستند يا نه؟داخلي و در روابطشان با يكدي
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انسان در همان نخستين برخوردش با طبيعت به اين نكته توجـه پيـدا              
پيشـرفت علـوم    . كند كه در جهان طبيعت نظمي دقيـق حكمفرماسـت           مي

طبيعي به انسان توانايي بيشتري بخشيده تا نظام نيرومنـد طبيعـت را بهتـر        
نهايـت   هـا گرفتـه تـا بـي     چـك نهايت كو  گير كه از بي     بشناسد، نظامي همه  

. هـاي دور و نزديـك   هاي داخلي آن تـا كهكشـان   ها، از اتم و بخش      بزرگ
بـا مـا     1 ميليون سال نوري   350ها در حدود      هايي كه برخي از آن      كهكشان

 .فاصله دارند
انگيزتر نظامي است كه در موجـودات زنـده       تر و شگفت    از همه جالب  

اي گرفته تـا موجـودات زنـدة          ختهيا  ترين موجود زندة تك     هست، از ساده  
هاي تحصـيل در مدرسـه، در         شما در سال  . خصوص انسان   يافته، به   تكامل
هاي گوناگون ديگر، كم يا بيش، مطـالبي در ايـن             هاي علوم و كتاب     كتاب

كه يك بار ديگر همان مطالب را براي آشنايي هر چه             اين. ايد  زمينه خوانده 
ــق ــا نظــام گســترده و  بيشــتر و عمي ــر ب ــان  ت ــن جه ــه در اي  اســتواري ك

وقت به اين سؤال بينديشيد كه، آيا اين نظـام            حكمفرماست، بخوانيد و آن   
اي گويا بر هسـتي باشـعور نامحـدود و      انگيز نشانه   دقيق و وسيع و حيرت    

 توانا كه پديدآورندة اين نظام است، نيست؟
بسياري از دانشمندان كه در كشف اسرار اين نظام سهمي بسزا دارنـد،          

انـد كـه      در برخورد با ايـن سـؤال، آواي فطـري درونـي خـود را شـنيده                
تـر و   هاي بزرگ و اسرارآميز، نشانة آفريدگاري بزرگ        اين آفريده : گويد  مي

تـر از   تـر از همـه، بـزرگ        خداي بزرگ . اسرارآميزتر است كه خدا نام دارد     
 .اهللا اكبر. وصف درآيد كه به آن

                                                 
. پيمايـد   گيري فضا سال نوري است، يعني مسافتي كه نور در يك سـال مـي                واحد اندازه . 1

 .كند نور در هر ثانيه سيصد هزار كيلومتر  طي مي
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 همزمانهماهنگي دو جانبه ميان دو موجود نا
هاي دو جانبه ميان دو موجـود ناهمزمـان           در نظام هستي گاهي به هماهنگي     

هاي يك موجود در سـاختمان موجـود          بينيم نيازمندي   خوريم، مثالً مي    برمي
گويي اين يـك را     . بيني شده است    وجود آمده، پيش    ديگري كه پيش از او به     

نة همه كس فهم از يك نمو. اند  با توجه به نيازهاي آن يك ساخته و پرداخته        
در انسان و جانداران مشابه . بينيم گونه هماهنگي را ميان مادر و فرزند مي اين

شود، همراه با رشد جنين در رحم و رسيدن آن            آن همين كه مادر باردار مي     
كننـدة شـير      هاي توليد   به مرحلة زاده شدن و زندگي در خارج از رحم، غده          

آرام خود را براي تغذية نوزاد آماده       هاي مخصوص آرام      تحت تأثير هورمون  
.  آمـاده شـده اسـت    طوري كه معموالً با تولد فرزند غذاي او قبالً      كنند، به   مي

اين مادة غذايي هم با قدرت دستگاه گـوارش نـوزاد و نيازهـاي غـذايي او                 
اي مناسب، يعنـي پسـتان مـادر، انباشـته            تناسب فراوان دارد و هم در خزانه      

وجـود    ه هنگام ساختن پيكر مادر، يعني سالها قبل از بـه          اي ك   خزانه. شود  مي
هاي ريز و     اي با سوراخ    آمدن اين كودك، ساخته و براي آن يك دهانة دگمه         

تر كند و كودك      ظريف در نظر گرفته شده، تا امروز كار تغذية نوزاد را آسان           
 .بتواند با مكيدن آن غذاي روزانة خويش را از آن دريافت نمايد

جا صحبت از تأثير متقابل دو موجود همزمان در          اين. نيدخوب دقت ك  
بينـي نيازهـاي آينـدة يـك موجـود در             جا سخن از پـيش      اين. ميان نيست 

. وجود آمده اسـت  ها پيش از او به ساختمان موجود ديگري است كه مدت  
بيني، يك نوع كار از روي نقشـه و حسـاب    راستي يك نوع پيش آيا اين به  

تري بر اين مطلب نيست كه        گري و بنابراين نشانة روشن    ن  و همراه با آينده   
پيدايش اين همه موجودات به هم پيوسته، كار شـعوري تواناسـت كـه از               

 نگري برآمده است؟ كاري و آينده عهدة اين همه ظريف
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 نقش شعور توانا
تواند بپذيرد كه كيفي كـه در دسـت شماسـت بـدون               آيا فكر شما هرگز مي    

دنبـال يـك سلسـله فعـل و انفعـال            و صـرفاً بـه     دخالت يك عامل باشـعور    
وجود آمده باشد؟ شما كيـف دسـتي خودتـان را بـه يـك                ناآگاهانة مادي به  

متفكر مادي نشان دهيد و به او بگوييد، درست است كه معمـوالً كيـف بـه                 
طور   شود ولي به    دست كارگر يا به وسيلة ماشين با دخالت كارگر ساخته مي          

 دست من است صرفاً تحت تأثير عوامل طبيعـي و           استثنايي اين كيف كه در    
وقـت   آن. بدون دخالت هيچ سازندة داراي فكر و شعور ساخته شـده اسـت   

آيـا رو در  . دهـد  العملي از خود نشـان مـي   ببينيد اين متفكر مادي چه عكس 
 گويد؟ روي شما يا الاقل پشت سرتان نخواهد گفت كه فالني هذيان مي

صـورت يـك در ميليـارد هـم           تـي بـه   يعني فكر اين متفكـر مـادي ح       
تواند بپذيرد كه كيفي كه هر يك از اجزاي آن روي حسـاب چيـده و                  نمي

بعد به هم دوخته شده است، صرفاً تحت تأثير عوامل طبيعي فاقـد شـعور      
عبارت ديگر او در ساختمان كيف نقش فعـال يـك             به. وجود آمده باشد    به

كـه شـايد ايـن        ر، از قبيل اين   يابد و هر نوع شايد ديگ       شعور سازنده را مي   
طور استثنايي و بدون دخالت هر نـوع شـعور سـاخته و پرداختـه                 كيف به 

ارزش و يك نوع شكاكيت اسـت        شده باشد، در نظرش وسواسي است بي      
 .نه يك شك علمي قابل توجه

 
 نهايت ـ حركت به سوي كمال بي3

تحقيق باالخره ها مشاهده، تجربه، مطالعه و  اي از كاوشگران پس از سال      عده
. معنـي اسـت     فرض خدا چون لفظي بـي       اند كه جهان بي     به اين نتيجه رسيده   

 ايم به اين واقعيت بهتـر       تر شده   گويند هر چه ما در كار جهان دقيق         ها مي   اين
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در اين  . ايم كه اين جهان يكپارچه حركت و جنب و جوش است            پي برده 
ت و آدمي بـه  گيري نمايان اس جنب و جوش و حركت عظيم نوعي جهت  

صـفت عمـومي ايـن      . رود  فهمد كه جهان به سـمتي پـيش مـي           خوبي مي 
رود،   حركت تكامل است، يعني جهان بر روي هم به سوي كمال پيش مي            

گـويي هـدفي    . كه در هيچ يك از اين مراحل كمال نسبي توقف كند            آن  بي
آيا اين هدف و مقصد چيزي جز كمـال         . در كار است و مقصدي در پيش      

 تواند باشد؟  مينهايت بي
گـويي  . اين تنها هدفي است كه شايستة ايـن حركـت تكـاملي اسـت             

سـوي خـويش      نهايت، قطب جاذبة نيرومندي است كه همه را به          كمال بي 
 .كشاند و اگر جاذبة نيرومند او نبود، حركتي هم نبود مي

اي طـوالني و      اين نوع شناسايي خدا در ميان متفكران برجسته، سـابقه         
گذشـته از آثـار عرفـا يـا فالسـفة بـزرگ،       . پـرارزش دارد  جايگاهي بـس    

شـناس،    شناس، مخصوصاً دانشـمندان فلـك       بسياري از دانشمندان طبيعت   
هـا و     شـناس نيـز گفتـه       شـناس و جامعـه      شـناس، روان    شناس، زيسـت    اتم

 .هاي جالبي در اين زمينه دارند نوشته
 

 دگوين هاي گويا كه با ما به زبان خودمان سخن مي ـ نشانه4
نياز، نقش    اي بي   نده  نياز پديده به پديدآورنده و رسيدن اين رشته به پديدآور         

مشهود شعوري بس توانا در كارگاه هستي، و معني داشتن و هـدف داشـتن         
هـاي    يـابيم، نشـانه     گيري كه در سراسر جهان هستي مي        جنب و جوش عالم   

لبتـه نـه در     گوينـد، ا    هايي كه با ما سخن مي       روشني بر هستي خدايند؛ نشانه    
ممكن است سخن اين گويندگانِ خـاموش، بـراي         . ها  قالب كلمات و جمله   

اي درســت قابــل فهــم نباشــد و نتوانــد در فكــر ناآرامشــان دريافــتِ  عــده
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ما به اين عـده     . وجود آورد   بخشي نسبت به هستي آفريدگار جهان به        آرامش
ويايي بروند كه   دار و گ    هاي زبان   راست به سراغ نشانه     كنيم كه يك    توصيه مي 

هـاي   ايـن نشـانه   . گويند  دربارة اين راز نهفته با ما به زبان خودمان سخن مي          
ها، با توجه به سوابق زندگي ايشان         پيامبران و علوم ويژة آن    . گويا پيغمبرانند 

هـايي قـاطع بـر     دهند، نشانه  خود نشان مي  العادة  و منبعي كه براي علوم فوق     
 .باشد عت، يعني آفريدگار طبيعت ميارتباط آنان با مبدأ فوق طبي

 
 آورند هاي اختصاصي كه پيغمبران با خود مي نشانه

العاده و غيرطبيعـي،    از آنجا كه سخن پيغمبران مربوط به يك موضوع فوق         
يعني ارتباط گرفتن يك انسان از راه وحـي بـا مبـدأ غيرمـادي و برتـر از                   

سـتي و درسـتي،     حس است، گروهي از مردم حتي با اعتراف به پـاكي، را           
حسن نيت و فهم و شعور قابل ستايش پيغمبران، باز هم در پيغمبري آنان             

 .شوند دچار وسوسه مي
العـادة پيغمبـر بـا مبـدأ غيرمـادي،            اين گروه بـراي ايـن ارتبـاط فـوق         

كننـد و بـه عنـوان نشـانه از پيغمبـران              هاي اختصاصـي مطالبـه مـي        نشانه
ز عهدة هيچ بشري ساخته و با علـل  معلومات يا كارهايي انتظار دارند كه ا     

. خواهند  ها معجزه و بينه مي      طبيعي و عادي قابل توجيه نباشد، يعني از آن        
ها چنـان ايمـان قـاطعي         وقت ديدن يك يا چند معجزه از پيغمبر در آن           آن
 .توان به آن رسيد آورد كه با هيچ وسيلة ديگري نمي وجود مي به

 
 چيز در همه حال نشانة اوست همه

اند كه خدا را بايد تنها در آغاز آفرينش جستجو كـرد و                 رخي تصور كرده  ب
دهند كه اين جهان از كجـا         نقطة اتكاء بحث خداشناسي را بر اين قرار مي        

پيدا شده؟ پيدايش مادة اوليه عالم از چيست؟ اولين سـلول زنـده چگونـه     
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شـود    وجود آمد؟ اولين انسان چطور؟ گويي انساني كه امروز متولد مـي             به
اي كـه     يا هزاران هزار موجـود زنـده      ! تواند ما را به خدا رهنمون شود        نمي

حتماً بايد به سـراغ آغـاز       ! تواند دليل خدا باشد     آيد نمي   هر لحظه پديد مي   
 !حيات يا آغاز پيدايش جهان رفت

قـرآن همـين زادن و     . شيوة خداشناسي قرآن درست برعكس آن است      
شـود، همـين     رويد و خشك مـي       كه مي  ها، همين گل و گياه و سبزه        مردن

هـاي    و نشـانه  » آيات«حركت باد و ابر، تابش آفتاب و گردش ستارگان را           
 .داند زنده و مشهود بر وجود خدا و قدرت و حكمت او مي

ترين سلول يا مولكول يـك جسـم يـا در دل              هر نظمي كه در كوچك    
ل آغـاز  بنابراين اگـر مشـك  . يك اتم وجود دارد، راهي است به سوي خدا        

پيدايش مادة اصلي جهان، يا آغاز پيدايش حيات همچنان حل نشده بـاقي             
حل مادي براي آن پيدا شود، باز هم وجود حكمـت عاليـة         ماند، يا اگر راه   

 .الهي و تجلي ذات باري از سراسر عالم و تطورات آن مشهود است
هــا و  نظمــي از طرفــي، هســتند كســاني كــه از مــوارد اســتثنايي و از بــي 

مـثالً اگـر هـزاران بيمـار از طريـق           . كنند  ها بر وجود خدا استدالل مي       دانستهنا
العالج بـا   دارو درمان شوند سخن از خدا در ميان نيست اما اگر بيماري صعب        

گوئي درمان دارويي و آن همـه خـواص     . افتند  دعا معالجه شود به ياد خدا مي      
 !نشانة خدا نيستو آثاري كه در تركيبات گياهي و شيميايي گذارده شده 

بـار آورد سـخن از خـدا     هـا بـه   اي پيدا شود و خرابي اگر طوفان و زلزله   
آيد اما در جريان مستمر باران و رودخانه و رويش گـل و گيـاه و         ميان مي   به

هـا و هـزاران پديـدة روزمـره كـه بـا آن عـادت                 گردش و پويش كهكشـان    
دانستند بـاران چگونـه    ييا تا آن هنگام كه نم! اند، نقش خدا پيدا نيست      كرده

وجـود آمـدن      آيـد، علـت بـه       شود، رعد و برق و زلزله از كجـا مـي            پيدا مي 

 شناخت اسالم     80

 

دانستند و او را در اين همه مـؤثر           ها چيست، علت همه را خدا مي        بيماري
 .يافتند مي

ها را تـا حـدودي   »چرا«قدم پيش گذاشت و » علم«اين است كه وقتي     
 خداپرستي آنان فرو ريخت و      جواب گفت و روابط را توجيه نمود، سنگر       

راهشان به سوي خداشناسي بسته شد، و از اين رو خود را بر سر يك دو                
يا با پيشرفت علمي مخالفت كنند و اكتشـافات و قـوانين            : راهي ديدند كه  

ها را دروغ پندارند، يا از دينـداري دسـت بكشـند، يـا          را منكر شوند و آن    
ه دامن مسائلي شـويد كـه هنـوز         كه تغيير سنگر دهيد و باز هم دست ب          آن

 .ها بر وجود آفريدگار استدالل كنند براي بشر الينحل مانده است و از آن
اين يك روش غلـط     . اين منطق با شيوة قرآن صددرصد مخالف است       

قـرار  » ديـن «را رو در روي » علوم جديد«است كه باعث شده در مواردي  
اي دارد و     ت جلـوه  هـا و مجهـوال      دهند و تصور شود كه دين در تـاريكي        

 .با پيشرفت خود حوزة دين را تسخير خواهد كرد» علم«بنابراين 
قرآن درست برعكس اين رويه، با تشويق به علم، انديشه، تدبر، تعقل و             

دارد  كند و با صـراحت اعـالم مـي    سوي خدا رهبري مي    جستجو، مردم را به   
ون مربـوط بـه   هاي طبيعي تابع نظم و حسابي است و همه چيز قان     كه پديده 

و پـرس و جـو از       » مشاهدة طبيعـت  «خود را دارد و با وادار كردن مردم به          
 خضـوع در     كنـد و اصـوالً      ياد خدا را در دل آنان زنده مي       » چرايي حوادث «

 1.شمرد ـ و نه جاهل ماندن ـ مي» عالم شدن«برابر خدا را در پرتو 
ت تـا علـم     جهل مردم نيسـ   » خداگرايي«بنابراين، در منطق قرآن ريشة      

مركب راهواري است بـه سـوي خـدا و تـالش            » علم«با آن درافتد، بلكه     
 .و هم رهنمود آن است، نه دشمن آن» دين«علمي هم مولود 

                                                 
1 .خشي اهللاَ مِنْ عِبادهِ العلماءانّما ي. 
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 آيا جهان متحول هدف دارد؟
دانستيم كه جهان طبيعت دائمـاً در دگرگـوني و تغييـر اسـت، از اتـم تـا                   

است و سـكون    » شدن«چيز در حال      همه. كهكشان همه در حركت هستند    
 .و ثبات وجود ندارد

آن » چرايـي «اين حركت را تا حدودي حل كرده، اما بـه          » چگونگي«علم،  
چرا اين عالم در حال دگرگـوني و شـدن اسـت؟            . پاسخي روشن نداده است   

 اين حركت رو به كجاست؟ به سوي كدام هدف و  براي چه منظوري است؟
ركـت عمـومي عـالم،    بايد توجه داشت كه ديد انسانِ دربارة هـدفِ ح     

مستقيماً در بينش وي دربارة هدف زندگي و جهت حركت و تالش خود             
 .او مؤثر است

 :هاي باال سه نظرية مهم درخور بررسي است در پاسخ به سؤال
گونه هدف  براساس اين نظر، براي تطورات جهان هيچهدفي ـ   لف ـ بي ا

ـ   توان پيدا كرد و براي آن تفسيري بـه       و منظوري نمي   وچي و جـز پ
چيز در ابهام و سردرگمي فـرو رفتـه و            همه. بيهودگي وجود ندارد  

 .معني است جهان بي
 بلكـه در هـدف    همين بينش ـ نه تنها در جهت حركت عمـومي جهـان ـ    

هاي او هم جاري است، گوئي زنـدگي آدمـي هـم            پيدايش انسان و تالش   
 )نيهيليسم(معني است  پوچ و بي

صـورت بافـت اصـلي برخـي از           انگـاري جهـان بـه       در عصر ما پـوچ    
 .هاي فلسفي و اجتماعي درآمده است مكتب

بـيش معلـول و واكـنش اوضـاع و            و  حقيقت اين است كه اين وضع كم      
انسان عصر . گير بشريت شده است احوالي است كه در جوامع كنوني گريبان

 هاي عظيم صنعتي و از آن همه انضـباط و اصـول و              ماشين از اسارت چرخ   
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شـود خسـته    ه احترام ماشين و توليد ماشيني به او تحميل مي مقرراتي كه ب  
شخصـيت در اسـارت    شده و خـود را همچـون شـيئي بـدون اراده و بـي       

گويي هر دستور و راه و رسمي كه بـرايش          . يابد  كشان مي   ها و بهره    قدرت
كنند، قدمي است در راه رام كردن و به بند كشيدن او تـا طعمـة                  تعيين مي 

 .نافع ديگران باشدزيري براي م سربه
انسان از اين همه قيد و بنـد و تشـريفات زائـد و دسـت و پـا گيـر و        

هـا كـه بـا        مشـي   مقررات خشك و خشن به ستوه آمده و از اين همه خط           
دهند دچار سرگيجه گشته است       هاي تبليغاتي به خوردش مي      انواع دستگاه 

چيز پشت     همه از اين رو، به   . يابد  هايي رنگارنگ اسير مي     و خود را در دام    
چيـز   ارزش شـده و همـه   ها بـي    كند كه ارزش    زند و ناگهان اعالم مي      پا مي 

همة اصول و ضوابط تحميلي را بايد كنار زد، حتـي        . پوچ و توخالي است   
در لباس پوشيدن، غذا خوردن، انتخاب شغل و مسكن و رفـت و آمـدها                

 .بايد خود را از اسارت آداب تحميل شده نجات داد
هـا كـه بـه نـام           در اين حدش طغياني اسـت عليـه بيهـوده          »نيهيليسم«

تواند مـورد نكـوهش       اند و نمي    ها و اصول به انسان تحميل كرده        ضرورت
 قرار گيرد، اما از اين فراتر چطور؟

مانند و تمام جهان را هيچ و پوچ و زنـدگي      گروهي در همين مرحله مي    
دلپذيري بـراي زنـدگي     گونه فروغ رهگشا و قانون        دانند و هيچ    را بيهوده مي  

برنـد و بهتـرين       كنند و در سرگرداني و نااميدي و بدبيني بسـر مـي             پيدا نمي 
 انتحـار    انديشند بريـدن از مـتن زنـدگي و احيانـاً            اي كه براي خود مي      چاره
 !هرزه شدن و سقوط! و اين چه آفت بزرگي است براي انسانيت. است

سـت بـه سـوي      اما براي گروهي ديگر، اين مرحله سـكوي جهشـي ا          
آري، اگـر نفـي     . گيري راستين و صادقانه براي زندگي       يابي و جهت    هدف
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نماها باشد در راه دسـت يـافتن بـر       نفي ارزش   هاي موجود در واقع     ارزش
هاي اصيل، و اگر طرد ضوابط، پشت پا زدن به مقرراتـي باشـد كـه            ارزش

شـي  دنبـال آن تال  در جهت اسارت انسان و شيئي شدن او وضع شده و به           
يابي او به راه درسـت    باشد سازنده براي شكوفا شدن انسانيت انسان و راه        

» اثبـاتي «توانـد زمينـة       كننده مـي    خراب» نفيِ«زندگي، در اين صورت اين      
بيني توحيـدي اسـالم دو مرحلـه بـه      گونه كه در جهان همان. سازنده باشد 

به ها، و ديگر رسيدن       يكي نفي شرك و شكستن همة بت      : خورد  چشم مي 
 »اال اهللا«به » ال اله«يعني حركت از . خدا

ـ  ـ  ب   نظرية دوم، هدف حركت جهـان   تكامل طبيعي برخاسته از متن ماده 
يعني ايـن زايـش و   . داند، البته صرفاً تكامل طبيعي      مي» تكامل«هستي را   

 براي آن است كه در جهت مادي و طبيعي پيشـرفت كنـد              جهانپويش  
 . زيبايي و رشد و گسترش داشته باشدو تا حد اعالي ممكن، تنوع و

 : شود رو مي توجيه چنين تكاملي از جهات گوناگون با اشكال روبه
، عـالم رفتـه رفتـه رو بـه         )آنتروپـي (ـ از نظر اصل علمي افـزايش جهـان          1

رود، مگـر     نواختي و از دست دادن انرژي الزم پـيش مـي            كهولت و يك  
صورت انفجاري    زايشي از نو به   رمق آينده،     كه براي مواد پراكنده و بي       آن

اي   هاي انباشته تصور كنيم كه هنـوز تصـور و فرضـيه             عظيم در انبوه اتم   
 .بيش نيست تا بتوان هدف و حاصل اين انفجار را بررسي كرد

هاي باز و بسته پيش آمد اين نكته يادآوري شد            ـ در بحثي كه از سيستم     2
نـاگزير بايـد بـا      كه اگر تكاملي براي كل جهان وجـود داشـته باشـد،             

دخالت عاملي خارجي باشد و در صورت دخالت عامل خارج از ماده، 
 1.صورت صرفاً مادي باقي بماند تواند به هدف تكامل مفروض نمي

                                                 
 . همين كتاب مراجعه كنيد43ـ40هاي  براي توضيح بيشتر اين دو بحث به صفحه. 1
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ـ    براساس ايـن نظـر، هـدف حركـت     ج ـ حركت به سوي كمال مطلق 
جهان تكامل معنوي و سير به سوي خداست، سير و تكاملي كـه از              

 :انجامد گردد و به خداي آفريدگار آن مي يبستر ماده آغاز م
هاست بازيچه نيافريـديم، مـا        چه را كه در ميان آن       ما آسمان و زمين و آن     «

و از  (داننـد     ايـم، امـا بيشـتر مـردم نمـي           ها را جز براساس حق نيافريده       آن
 1» )اصالت داشتن جهان و حكمت و نظم آن آگاه نيستند

 از آن خداست و همة امور به او         ها و زمين است     چه در آسمان    هر آن «
 2»گردد باز مي

 3» .ها و زمين براي خداست و بازگشت به سوي اوست سلطة آسمان«
كنـي و سـرانجام    اي انسان تو با تالش به سوي پروردگارت سير مـي         «

 4» .به او خواهي رسيد
بر اين اساس عالم طبيعت كه عالم پويـايي، حركـت، تطـور و تحـول                

يـك آهنـگ تكـاملي دارد و از موجـودات طبيعـي        است، در درون خـود      
آينـد و   تـر پديـد مـي    تر و كامل تر با روندي خاص موجودات پيچيده    ساده

شـود تـا نوبـت بـه پيـدايش            تر مـي    تدريج رنگين    طبيعت به   سفرة گستردة 
 .فرارسد حيات و موجود زنده

 انسان موجودي . كند تا انسان پديد آيد      اين روند همچنان ادامه پيدا مي     
توانـد بـا حركـت تكـاملي          موجودي كـه مـي    .  مادي با روحي الهي است    

 .خويش به صفات خدايي آراسته گردد
هاي آينده اين تطور و سـير تكـاملي را بـا توضـيحي بيشـتر                  در بحث 
 .كنيم تعقيب مي

                                                 
 .39 و 38سورة دخان ـ آيات . 1
 109سورة آل عمران ـ آية . 2
 72سورة حج ـ آية . 3
 6سورة انشقاق ـ آية . 4



 توحيد قرآن      



» يكـي دانسـتن خـدا و مبـدأ هسـتي          «هاي ديني به معني       توحيد در بحث  
از هر جهت، از جهت ذات، آفرينش، اداره و         » او« يگانگي   اعتقاد به . است

چرخاندن چرخ هسـتي، بنـدگي و پرسـتش يـا راز و نيـاز و نيـايش و از        
 .جهات بسيار ديگر

آيات توحيدي قرآن بيشتر روي توحيد در خلق يعني آفريـدن، و امـر              
يعني كارگرداني جهان، و توحيد در عبادت و اطاعـت يعنـي يكتاپرسـتي              

يگـانگي  «و  » يگانگي آفريدگار «قرآن توجه انسان را نخست به       . دتكيه دار 
، يعنـي  »خلـق و امـر  «كه   كند و پس از روشن كردن اين        جلب مي » كردگار

آفريدن و گرداندن چـرخ آفـرينش و فرمـانروايي بـر جهـان، مخصـوص                
 .گيرد كه نيايش و پرستش نيز مخصوص اوست خداست، نتيجه مي

 
  و امردليل قرآن بر توحيد در خلق

اي را كه در سراسر جهان اسـت          قرآن، نظام يكسره، به هم پيوسته و يگانه       
شـمرد و از مـا     دليلي روشن بر يگانگي آفريدگار و فرمانرواي جهـان مـي          

گيري آن بينديشـيم و از ايـن          خواهد كه به اين نظام و استواري و همه          مي
 :پي بريم» توحيد در خلق و امر«راه به 

. ست يكتا، جز او، آن مهربان مهروز، خـدايي نيسـت       خداي شما خدايي ا   «
 هـا كـه   ها و زمين و در پي هم آمدن شب و روز، و كشـتي           در آفرينش آسمان  
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در دريا به سود مردم روانند، و آبي كه از آسمان فرستاده و با آن زمـين را           
پس از مرگ باز زنده كرده، و در آن انواع جانوران را پراكنـده، و گـردش                

هـايي   ري كه در ميان آسمان و زمين تحت فرمـان اسـت، نشـانه             بادها و اب  
          1».است براي مردمي كه خرد خود را به كار اندازند

هاي مختلف قرآن با تعبيرهاي گوناگون توجـه          ها آية ديگر از سوره      ده
هـاي گويـايي كـه در نظـام اسـتوار جهـان بـر يگـانگي                   انسان را به نشانه   

 .كنند  هست جلب ميآفريدگار و كردگار جهان
 

 ابطال فرضية چند خدايي
 :صورت زير طرح و ابطال كرده است قرآن فرضية چندخدايي را به

خدا كسي را به فرزندي نگرفته و هرگز با او خدايي نبوده، وگرنه هر              «
رفـت و خـدايان درصـدد        مـي ) اي  بـه گوشـه   (چه خود آفريـده       خدا با آن  

  2».آمدند جويي بر يكديگر برمي برتري
اگر جهان چند آفريدگار داشته باشد، رابطة اين آفريدگارها بـا جهـان             

 :به يكي از چند صورت زير خواهد بود
اختيـار و فرمـانرواي بخشـي از          هـا صـاحب     كه هر يك از آن      ـ يكي اين  1

در اين صورت بايد در هـر يـك از          . جهان باشد كه خود آفريده است     
هاي ديگر و بدون هـيچ   ها نظامي باشد مستقل از نظام بخش     اين بخش 

بينيم كه سراسر جهان قلمـرو يـك نظـام            ها، ولي ما مي     وابستگي به آن  
 .است؛ نظامي يگانه و به هم پيوسته
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اي، يكـي از     كه از ميان اين آفريدگارها و فرمانرواهـاي منطقـه           ـ ديگر آن  2
ها وحدت و همـاهنگي       همه برتر و بر ديگران حاكم باشد و به كار آن          

 در ايـن صـورت تنهـا همـين يكـي اسـت كـه واقعـاً                  .عمومي بخشد 
 .فرمانرواي كل جهان است و ديگران كارگزاران اويند

كه هـر يـك از ايـن خـدايان بـه تنهـايي بـر سراسـر جهـان                      ـ سوم اين  3
فرمانروايي داشته باشد، در هر مورد هر طـور بخواهـد فرمـان دهـد و      

گر قانون و   كشد و دي    در اين صورت كار به هرج و مرج مي        . عمل كند 
 .ماند نظامي باقي نمي

ا       گفتة قرآن،    به مــرْشِ عالْع بحانَ اهللاِ رب تا فَســدا اهللاُ لَفَس لَو كانَ فيهِما اِلهةُ اَِلـَّ
 .يصِفُونَ

به جز خدا، خـدايان ديگـري       ) يعني در آسمان و زمين    (ها    اگر در آن  «
د خـدا، خداونـدگار     بنابراين پيراسـته بـا    . خورد  بود، نظام آن دو بر هم مي      

  1».گويند اش مي چه اينان درباره از آن) فرمانروايي جهان(تخت 
چند خدا  «به اين ترتيب، يگانگي و سرتاسري بودن نظام عالم، فرضية           

كند و استواري اين نظام، فرضـية چنـد خـدا در              را نفي مي  » با چند قلمرو  
سراسـر جهـان   و اما فرض ديگر كه دو خدا يا چند خدا بر         . يك قلمرو را  

جـور   جا با هم هماهنگ باشند ـ يك  وقت و همه فرمانروايي كنند ولي همه
جور فرمان دهند ـ فرضي خيالي است زيرا دو تا بودن يـا    بخواهند و يك

كند كه خدايان الاقل در يك جهت با          خود ايجاب مي    چند تا بودن، خودبه   
 و خواسـت و     خـود در اراده     هم ناهمسان باشند و اين ناهمساني، خودبـه       

 .ها، ولو در يك مورد هم باشد، اثر خواهد گذارد فرمان آن
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 ها علل و اسباب، ارزش و نقش آن
بـدين پايـه تكيـه دارد،       » توحيد در خلق و امر    «كه روي     قرآن، در عين آن   

 .كند ها را انكار نمي وجود علل و اسباب و نقش واقعي آن
    ّماء ماءاهللاُ اَنْزَلَ مِنَ السي وفَاَح          تِها اِنَّ فـي ذلِـكوم دعب ضـة   ا بِهِ الْاَريĤَل ˝ 

 . يسمعونٍَلِقَوم 
و خدا از آسمان آب فرستاد و با آن زمين را پس از مرگش باز زنـده                 «
 1».شنوند اي است براي مردمي كه مي در آن نشانه. كرد

 را زنـده  با آن و به وسـيلة آن زمـين        «يعني  » فَاَحيا بِهِ الْاَرض  «از جملة   
 .شود وسيلة شناختن آب براي زنده كردن زمين فهميده مي» كرد

شود ايـن     استفاده مي » ها  علل و اسباب و نقش آن     «چه از قرآن دربارة       آن
داند و بر همه كار توانايي دارد،         چيز را مي    است كه آفريدگار توانا و دانا همه      

هـا را      از آفريـده   ولي جهان را با نظامي خاص آفريده و در اين نظام برخـي            
ها در ايفـاي      دار نقش معيني در پيدايش برخي ديگر كرده است، اما آن            عهده

اي را كـه بـر        كه وظيفه   اين نقش، كارگزارانِ فرمانبردار او هستند؛ كارگزاراني      
دهند و  چون و چرا و بدون كم و زياد، انجام مي       ها گذارده شده، بي     عهدة آن 

 .نند و يكسره زير فرمان اويندك سر مويي از دستورش تخلف نمي
نيروي عظيم جاذبة خورشيد در ميدان اثر پهناورش موجودي بـس پراثـر              

نيروي پرتـوان جاذبـة     . كند  كند طبق فرمان آفريدگار مي      است، ولي هر چه مي    
زمين هم نيرويي است پراثر، اما آن هم در برابـر اراده و فرمـان خـدا خاضـع                   

ريدگار اراده كند به يك پرندة كوچك توانـايي  جا كه آف نگرند آن آيا نمي . است
 .ها در فضا بماند دهد تا در برابر نيروي بزرگ جاذبة زمين بايستد و ساعت مي

                                                 
 65سورة نحل ـ آية . 1



 91    توحيد قرآن 

 

 سوز   ساز و سبب  خداي سبب
بنابراين نظام علت و معلول از نظر قرآن نظامي اسـت نيرومنـد، پـرارج و                

 و دانـش و تـدبير       كه به كمك نيروهاي خداداد      داراي اعتبار و انسان با آن     
انگيـز دسـت      تواند در داخل اين نظام به كارهايي شـگفت          روزافزونش مي 

هـايش مواظـب ايـن نظـام باشـد و در همـان          زند، باز بايد در همة تالش     
دهـد عمـل      حدود كه روابط متقابل علت و معلول به او امكان عمـل مـي             

منـد و   البتـه همـين نظـام نيرو      . مانـد   اثـر مـي     هايش بي   كند، وگرنه كوشش  
پراعتبار نيز مقهور ارادة خداست و اگر بـراي انسـان و موجـودات ديگـر                

تـرين نقـشِ      سـاز، كـم     عالم چهارچوبي نيرومند است، براي خداي سـبب       
ندارد زيرا همان خداي توانا و دانا كـه ايـن اسـباب را      » چهارچوبِ بودن «

لحظه ها داده، در هر  آفريده و به هر يك اثر و خاصيت يا اثرها و خاصيت         
 .ها را خنثي كند تواند اثر و خاصيت يك يا چند سبب را بگيرد و آن مي

 :گويد مي) ع(قرآن در سرگذشت حضرت ابراهيم
از (را بسـوزانيد و     ) يعنـي ابـراهيم   (ها گفتند اگر اهل كار هستيد، او          آن«

ما هم گفتيم اي آتـش بـر ابـراهيم سـرد و       . خدايانتان را ياري كنيد   ) اين راه 
  1».ها را ناكام كرديم ها خواستند به او نيرنگ زنند اما ما آن آن. اشگزند ب بي

جا كه الزم بداند با يك فرمـان، بـا همـان اراده و                به اين ترتيب خدا، آن    
 .اندازد مي» سوزانندگي«را از » آتش«فرماني كه جهان و نظام آن را آفريده، 

هـاي مـوجي      از فرمان جا پيش رفته كه با استفاده         مگر نه انسان امروز تا آن     
كنـد؟ پـس    و الكترونيكي، مين يا بمب آتشزايي را كه خود ساخته خنثـي مـي     

 چرا خدا نتواند چيزي را كه خود ساخته از كار و اثر بيندازد و خنثي كند؟
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 معجزات
صـورت   با توجه به رابطة علل مادي با خدا و اراده و فرمانش، معجزات به 

راحتي قابل     يك انسان آگاه و هوشمند به      آيند كه از نظر     مي  رويدادهايي در 
بينـي اسـالم    جهـان . مانـد  ها باقي نمي فهم هستند و مشكلي در پذيرش آن  

تـرين    كند ولي در اين رويدادها كـم        اصل روي دادن معجزات را تأييد مي      
: گويـد  بيند، زيرا قانون عليت مي  منافاتي با معتبر شناختن قانون عليت نمي      

معجزه نيز پديـدة بـدون علـت        » .آيد  لت پديد نمي  اي بدون ع    هيچ پديده «
 .اي است با علت كه علت آن، ارادة خاص خداست نيست، پديده

رويداد معجزات نه تنها با اعتبار اصل كلي عليت منافات ندارد بلكه با             
اعتبار و ارزش علمي و عملي نظام عادي علـت و معلـول نيـز ناسـازگار                 

قـوانين علمـي و تجربـي هرگـز در          نيست، زيرا بشر در ارزش نهادن بـه         
همـة  . انتظار شناخت قوانين مطلق و اسـتثناناپذير طبيعـي ننشسـته اسـت            

داننـد كـه بيشـتر     كساني كه با علوم پيشرفتة تجربي سر و كـار دارنـد مـي      
. انـد  »قـانون نسـبيت  «انـد مشـمول    قوانيني كه در اين علوم پذيرفتـه شـده      

گاه به ارزش و اعتبار        غرور هيچ  شناسان هشيار و آگاه و پيراسته از        طبيعت
مطلق و صددرصد اين قوانين معتقد نيستند، ولي با وجود ايـن، در ادامـة               

هاي عملي و فني، از همين قوانين نسـبي           گيري  هاي علمي و نتيجه     بررسي
هـاي علمـي بعـدي     كه با پيشرفت كنند مگر اين ها تكيه مي   استفاده و بر آن   

 . ربي ثابت شوداساس بودن يك قانون علمي تج بي
در زندگي عادي و روزمره هم قرار همة ما بر اين اسـت كـه در انتظـار                  

همة مـردم عاقـل دنيـا بـراي         . ارزش و اعتبار صددرصد يك وسيله ننشينيم      
هـاي   مسافرت از ماشين، قطار، كشتي يا هواپيمايي كه به وسـيلة مكانيسـيت   

شناسـي    زيده و وظيفه  ورزيده سرويس و به وسيلة راننده، ناخدا يا خلبانِ ور         
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دانند كه بر هيچ يك از اين         كه همه مي    كنند، با اين    هدايت شود استفاده مي   
مجهزتـرين وسـايل نقليـه كـه بـه        . توان اعتماد كرد    وسايل صددرصد نمي  

ترين اشـخاص سـرويس و        شناس  ترين و وظيفه    ترين، ورزيده   وسيلة مطلع 
يا دچـار نقـص فنـي       شود ممكن است در بين راه آسيبي ببيند           هدايت مي 

 .شود و سرنگون گردد
ها به خاطر اين است كه انسان در ارزش نهادن علمي و عمليش  همة اين

به قوانين علمي، علل و اسباب طبيعـي يـا وسـايل صـنعتي، روي وضـع و                  
خصوص حوادث  كند، نه روي حوادث استثنايي؛ به  شرايط عادي حساب مي   

هـا خيلـي ضـعيف        ل رخ دادن آن   استثنايي كه طبق قانون احتماالت، احتمـا      
كه نسبت  بنابراين، با توجه به اين   . باشد، مثالً يك در هزار يا از اين هم كمتر         

العاده كه در مواردي بسـيار اسـتثنايي بـه فرمـان         آسا و خارق    حوادث معجزه 
دهند، به مجموع حوادث عـادي و طبيعـي كـه در جهـان روي             الهي رخ مي  

 يك در ميليون هم كمتـر اسـت، ايـن نكتـه             دهند بسيار ناچيز و حتي از       مي
شود كه، اعتراف به وقوع معجزات به اراده و فرمان خـدا      خوبي روشن مي    به

 .زند به ارزش و اعتبار علمي و عملي نظام عادي علت و معلول لطمه نمي
 
 شناسي دور از پندارهاي موهوم     سبب

هـا     و اعتبار آن   يكي از تعاليم پرارزش قرآن دربارة علل و اسباب و ارزش          
 :اين است كه

ها بايد فقط بر علـم، يعنـي آگـاهي            در شناسايي علل و ميزان تأثير آن      
زدا، تكيه شود، نـه بـر    ابهام، و بيِّنه، يعني دليل روشنگر و ابهام  روشن و بي  

اعتقاد واهي به عوامل خيالي فيزيكي موجـب    . اساس  پندارهاي واهي و بي   
گيري بيشتر از طبيعت      محروميت از بهره  ماندگي در علم و صنعت و         عقب
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گرفتارش بـود و از     » درد و درمان  «ها در زمينة      چه بشر قرن    شود، نظير آن    مي
گرداند و يا نظير اعتقـاد        تالش صحيح در راه شناخت علمي آن دو روي مي         

شناسي علمي    اساس و واهي كه به تأثيرات مرموز ستارگان داشت و فلك            بي
بينـي از روي      ي آن مانند اسطرالب را در خدمت طـالع        و ابزارهاي ارزندة فن   

 .افالك درآورده و خود را در موارد بسيار از تحرك باز داشته بود
اعتقاد واهي به تأثير عوامل موهوم و خيالي در زمينة متافيزيك از ايـن              

بارتر است زيـرا انسـان را از اصـل عـالي توحيـد منحـرف                  هم بسي زيان  
به همين جهت آيـات قـرآن در      . اندازد   شرك مي  كند و به دام خطرناك      مي

كنـد    عدل و اسباب متافيزيكي با صراحت و قاطعيت بسيار تأكيد مي            زمينة
يعنـي  » علـم « و تنها بـر      1كه بايد از اتكا به هر گونه ظن و گمان بپرهيزيم          

يعنـي دليـل نيرومنـد،       3،»سلطان«و   2»برهان«آگاهي قطعي و روشن كه از       
 .دست آيد، تكيه كنيم يعني دليل روشنگر به 4»ينهب«چيره و توانا و 

 
 دعا

» دعـا «يكي از علل و اسبابي كه خدا در كنار انسـان مـؤثر قـرار داده اسـت                
كه آدمي با تمام وجودش به خدا توجه كند، بـا او بـه راز و                  يعني اين . است

ت درسـ .  خود را با او درميان نهد و از او كمك بخواهد         نياز پردازد، خواستة  
كـس    داند و از خواست قلبي و راز دروني همه          چيز را مي    است كه خدا همه   

 و  طور كه او در مناسبات بشـر بـا طبيعـت، نظـام كـار                آگاه است ولي همان   
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كوشش و عمل و بازده عمل را مقرر كرده و نابرده رنج گنجـي و نـاكرده                 
دعـا و   «كار مزدي ميسر نساخته، در مناسـبات انسـان بـا خـدا نيـز نظـام                  

 .را مقرر ساخته است» استجابت
          نّـي فَـاِنّي قَريـبعِبـادي ع أَلَكاِذا س عـانِ          واِع اِذا دةَ الـدـوعد اُجيـب 

 .فَلْيستَجيبوا لي ولْيؤْمِنُوا بي لَعلَّهم يرْشُدونَ
و اگر بندگان من دربارة من از تـو بپرسـند، مـن نزديـك و دعـارس                  «

هـا هـم    دهـم، پـس آن   خواند پاسخ مـي   مي كس كه مرا    هستم، به دعاي آن   
 1».دعوت مرا بپذيرند و مرا باور دارند، باشد كه به راه آيند

مگر با دعاي مـا ارادة      «: خوريم كه   دربارة دعا گاهي به اين سؤال برمي      
خواهد دعا كنيم و از او چيزي بخواهيم؟          شود، كه از ما مي      خدا عوض مي  

 »!ارادة خدا كه قابل تغيير نيست
 :بيني اسالم به اين سؤال اين است كه سخ جهانپا

خدا ازلي و ارادة او نيز ازلي و تغييرناپذير است، ولي همان ارادة ازلي              
و تغييرناپذير مقرر كرده كه در بخش بزرگي از جهان هستي، يعني بخـش       

وجود آيند كه در پيـدايش        اي به   هاي تازه   طبيعت، هر لحظه پديده و پديده     
ي مؤثرند، از جمله در برخي موارد كار تو و دعاي تو، كـه     ها عوامل قبل    آن

باز هم كاري از كارهاي توست، نقشي و تـأثيري دارد، نقشـي كـه همـان                 
 .ارادة ازلي بر عهدة آن گذارده است

هاي    پديده بنابراين هم خدا و علم و ارادة او ازلي است و هم در هر لحظه              
ر تـو و دعـاي تـو در پيـدايش           آيند كه گاهي تو، خواست تو، كـا         نو پديد مي  

 اي  هـا گرفتـار آمـده       بنـابراين اگـر در دام سـختي       . ها مؤثرند و نقشي دارند      آن
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نوميد مشو و دست از تالش مكش، حركت كن و از خدا بخواه زيـرا تـو                 
بيني قطعي كني كه راهـي بـه سـوي نجـات از ايـن                 تواني پيش   هرگز نمي 

تـواني    تـو از كجـا مـي    پـس » او هر روز در كاري است     «. ها نداري   سختي
 .خورده بداني، شايد فردا وضعي نو پيش آيد صددرصد خود را شكست

هـاي متعـددي از ايـن رويـدادهاي نـو، كـه بـرخالف                 در قرآن نمونه  
خــواهي حضــرت  بينــي انســان بــوده، آمــده اســت، از قبيــل كمــك پــيش
هـا    با بررسي ايـن نمونـه      2).ع( و فرزندخواهي حضرت زكريا    1 )ع(موسي

خـود علـت و سـببي    » دعـا «شود كه از نظـر قـرآن،       ني فهميده مي  به روش 
طـور كـه آفريـدگار        يعني همـان  . است مؤثر، همچون علل و اسباب ديگر      

نقشـي  ... جهان در نظام عليت بر عهدة نور، حرارت، الكتريسيته، جاذبه و    
گذارده و فالن گياه يا فالن تركيب شـيميايي را در درمـان فـالن بيمـاري                 

داده، بر عهدة دعاي واجد شرايط نيز نقشي گـذارده و آن را در              مؤثر قرار   
اين تأثير منحصـر بـه    . هايش مؤثر قرار داده است      رسيدن انسان به خواسته   

البته دعا از اين نظر نيز آثار شـناختة شـدة   . آثار رواني و تلقيني دعا نيست    
فتـه را در  هاي خ اميد را زنده، اراده را قوي و بسياري از توان         . فراوان دارد 

كنـد و او را بـه كـار و كوششـي كـه هرگـز از او انتظـار                      آدمي بيدار مـي   
كنـد چيـزي      دارد ولي تأثيري كه قرآن براي دعا بيـان مـي            رفت وا مي    نمي

 :ها و رساترين عبارت براي بيان اين تأثير اين است كه است بيش از اين
ر آثـار   از ديد قرآن دعا خود سببي مستقل است و تأثير آن منحصـر د             «

 ».رواني آن، از قبيل تقويت اراده و نظاير آن نيست
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 توحيد در عبادت، يكتاپرستي  
و » يكتاپرستي« گفتيم، توحيدِ قرآن بيش از هر چيز روي  طور كه قبالً همان

» توحيد در خلق و امر«تكيه دارد و آن را نتيجة منطقي » توحيد در عبادت«
 جهان، چه در جهت آفرينش، چه وقتي معلوم شد كه دركار اين   . شمرد  مي

ــيچ  ــدبير آن، ه ــارگرداني و ت ــيچ در جهــت ك ــز جــز خــدا   كــس و ه چي
ترين نقشي ندارد و هركس و  اندركار نيست، يعني از جانب خود كم      دست

به او سپرده » آفرين نقش«كند كه از جانب آن       هر چيز تنها نقشي را ايفا مي      
جهـان، خورشـيد و مـاه و    وقتي معلوم شد همة منابع تأثير در     . شده است 

ستارگان، ابر و باد و باران، رعد و برق، آب و خاك، ديوان و فرشـتگان و      
همــه زيــر فرمــان او هســتند، ديگــر نيــايش و پرســتش در برابــر ايــن ... 

 ها چه معني دارد؟ كارگزاران فرمانبردار يا تصوير يا مجسمة آن
 را آفريده اسـت،  اي مردم خدايتان را بپرستيد كه شما و پيشينيان شما      «

هـم او كـه زمـين را زيـر پايتـان گسـترده و       . باشد كه به راه تقوي درآييد 
ساخته و از آسـمان آب فرسـتاده و بـه وسـيلة آن              ) بر فرازتان (آسمان را   

دانيـد   باروبرها بيرون داده تا روزي شما باشد، حاال كه اين حقـايق را مـي             
  1».طرازاني مسازيد ديگر براي خدا هم

هاست، و ندانسته  كه او آفريدگار آن را شريك خدا شمردند با اين  ديوان  «
چه اينان در  براي او پسران و دختراني تراشيدند، پيراسته و واال باد خدا از آن

ها و زمين، او كه همسري نداشته، پس   گويند، پديدآورندة آسمان وصفش مي
. چيز آگاه اسـت  از كجا فرزندي برايش آمده؟ او هر چيز را آفريده و بر همه           

چيـز،    آن است خدا، خداوندگار شما، جز او خدايي نيست، آفريـدگار همـه            
 2».چيز در دست اوست پس او را بپرستيد كه اختيار همه
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هاي او شب و روز و خورشيد و ماه است، در برابر خورشيد               از نشانه «
و ماه خاضع نشويد و بر خاك نيفتيد، در برابر خدايي از سـر خضـوع بـر      

  1».ها را آفريده است  افتيد كه آنخاك
شمرند و نسـبت      طراز خدا مي    گروهي از مردم موجوداتي ديگر را هم      «
ورزند، ولي مردم باايمان خدا را بسي بيشـتر           ها چون خدادوستي مي     به آن 

 2»... دوست دارند 
. پرستش و نيايش اگر از راه نيـازخواهي باشـد، مخصـوص خداسـت             

 .د نيازها را برآوردتوان چون تنها اوست كه مي
جاي خدا چيزي را نيايش كنيم كه براي ما نـه سـودي دارد     بگو آيا به  «

  3». . .نه زياني 
» جـالل «و اگر از راه خودباختگي، شيفتگي و شيدايي ناقص در برابـر      

موجود كامل باشد، باز هم مخصوص خداست، چون        » جمال«و  » كمال«و  
 .است» داييعشق و شي« چنين  تنها اوست كه شايستة

 

 4توحيد در سرسپردگي و اطاعت
 :اطاعت از نظر قرآن بر دو گونه است
                                                 

 37سورة فُصلَت ـ آية . 1
 165 ـ آية  سورة بقره. 2
 71سورة انعام ـ آية . 3
هـاي پـرارج توحيـد اسـالمي اسـت كـه در نظـام         توحيد در سرسپردگي و اطاعت يكـي از جنبـه     . 4

در اين بحث مـا صـرفاً بـه بيـان اصـل             . اي دارد   كننده  اجتماعي و اقتصادي جامعة اسالمي نقش تعيين      
ـتردة آن و آثـار گونـاگوني را كـه در زنـدگي         يد اسالمي پرداخته  اين جنبه از توح    ايم و شناخت گس

اســالم وا » نظــام تربيتــي«و » نظــام اقتصــادي«، »نظــام اجتمــاعي«انســان دارد بــه بحثهــاي مربــوط بــه 
 گذاريم مي
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چه بـه   قيد و شرط در برابر آن       ـ اطاعت همراه با سرسپردگي و تسليم بي       1
 .آدمي گفته شود

اسـت،  » عبوديـت «در توحيد ِقرآن اين نـوع اطاعـت كـه در حقيقـت             
 .دمخصوص خداست و هيچ موجود ديگر شايستگي آن را ندار

ـ اطاعت كساني كه به حق بر ما واليت دارند و رعايت مصـلحت خـود        2
كند كه فرمانبردار آنـان باشـيم، نظيـر     ما و مصلحت عمومي ايجاب مي 

اطاعت پيغمبر، امام، زمامداران و پيشواياني كه به فرمان پيغمبر و امـام             
. يا برطبق موازين معتبر در عصر غيبت به اين منصـب رسـيده باشـند              

اي است كه خدا تعيين كرده و         خود در محدوده    به  وع اطاعت خود  اين ن 
بنابراين همواره مشروط به اين است كه دستور صاحبان ايـن مناصـب      

كننده، خود موظف است      از حدود عدل و قانون تجاوز نكند و اطاعت        
كند از اين نظر ارزيابي كند و اگر آن را            هر دستوري را كه دريافت مي     

 .ون يافت از اجراي آن خودداري ورزدبرخالف عدل و قان
كس فرماني مبريد كـه مسـتلزم    از هيچ «.  في معصية الْخالِقِ   ٍالطاعةَ لِمخْلوق   

 ».نافرماني خدا باشد
وجـه آهنـگ    گونه اطاعت مطلـق نيسـت و بـه هـيچ           به اين ترتيب اين   

 .ندارد» سرسپردگي«و » خودباختگي«
 

 يكتاپرستان صف در انداز تفرقه ابجاين هاي جدال از و پرهيز اجتماعي توحيد
هـاي   يكي از نتايج توحيد در سرسپردگي و اطاعـت ايـن اسـت كـه انسـان             

يكسره تسليم حكم   «ميان آيد،     خداپرست، هر جا پاي مسائل ديني و الهي به        
نظـر و سـليقة شخصـي را كنـار           باشند و در اين زمينه اعمـال      » و وحي الهي  

هـاي   بندي صف« محفوظ بماند و دچار بگذارند تا وحدت و همبستگي آنان  
 :گويد باره چنين مي قرآن در اين. نشوند» انداز داخلي مذهبي تفرقه
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ها كه  چه خدا در آن فرستاده حكم دهند و آن         پيروان انجيل بايد به آن    «
ما اين كتاب را بـه    . ها تبهكارند   چه خدا فرستاده حكم ندهند، هم آن        به آن 

كنندة كتابي كه در برابر اوست و هـم            تأييد حق به سوي تو فرستاديم، هم     
چه خدا فرستاده حكـم كـن و در           ها به آن    حاكم بر او، بنابراين تو ميان آن      

و ميان  ... برابر حقي كه به سوي تو آمده از تمايالت آنان جانبداري مكن             
ها  ها نباش و از آن چه خدا فرستاده حكم ده و پيرو تمايالت آن ها به آن آن

سوي تو فرستاده  چه خدا به مبادا تو را بفريبند و از قسمتي از آن     حذر كن،   
هـا   خواهد آن ها از تو روگردان شدند، بدان كه خدا مي         باز دارند، و اگر آن    

  1».را به برخي از گناهانشان كيفر دهد و بيشتر اين مردم تبهكارند
اي ه حل منطقي و معقولي براي پرهيز از درگيري در اين آيات قرآن راه

كند تا با استفاده از آن همة مردمـي         عرضه مي » وحي«جاي پيروان     بس نابه 
آميـز را     هـاي تعصـب     ها و پرخاش    كه به خدا و راه انبيا ايمان دارند جدال        

» خيرات«سوي  كنار بگذارند و هر فرد و هر گروه با اتكاء بر وحي الهي به    
سـوي خيـرات و      اي عمـومي بـه      ها بشتابد و به اين ترتيب مسابقه        و نيكي 
 .ثمر و سردرگم پيروان وحي گردد هاي بي ها جانشين درگيري نيكي

بسـتگي صـحيح ميـان پيـروان          رسد كه تنها راه به هم       چنين به نظر مي   
بسا پيروان يك پيـامبر و يـك        همين باشد، در غير اين صورت چه      » وحي«

كتاب به جان هم خواهند افتاد و راه راست و روشن الهـي را بـه كالفـي                  
پيچيده و سردرگم تبديل خواهند كرد اختالف بر سر ايـن اجتهـاد يـا آن                

كننـده و    آلـوده  هـا را بـه ميـدان بـس     اجتهاد، اين مذهب يا آن مذهب، آن    
مكتب «خواهند كشاند و از آن همه روشنايي دلپذير         » جدال«تاريكي زاي   

 .باقي نخواهد ماند» سوسويي ضعيف«جز » وحي
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را محور نظام عقيده و عمـل در        » اپرستييكت«به همين جهت قرآن كه      
» توحيد جامع«آميز را از     داند با قاطعيت تمام اين جنگ جدل        آيين خدا مي  
هـاي   بحث«شمرد و برخورد آرا و عقايد ديني را جز در شكل      منحرف مي 

آميـز بـه كلـي پـاك      روشنگر كه از ستيز و جدال خودخواهانـه و تعصـب       
شـك ضـد      شمرد كه بـي     مي» خودپرستي«كند و آن را نشانة        منع مي » باشد

توحيد در نظام اجتماعي بر محور      «و مانعي بزرگ بر سر راه       » خداپرستي«
 .است» وحي



 اسماء و صفات خدا



 گامي فراتر در راه خداشناسي
جا توانستيم به ياري نيروي دوربردِ شناختِ خويش از اصل هسـتي              تا اين 

شويم و بـدانيم كـه او سرچشـمة         همتايي او آگاه      آفريدگار و يكتايي و بي    
آيا اين آخـرين حـد آگـاهي انسـان دربـارة            . بخش ماست   هستي و هستي  

هاي   تواند در راه خداشناسي گامي فراتر نهد و بر آگاهي           خداست يا او مي   
 بيشتر دربارة اين سرچشمة هستي دست يابد؟

انــد كــه انســان در راه  برخــي از انديشــمندان بــه ايــن نظــر گراييــده 
جهـان  «كه    رسد و بس، آن هم اين       مي» شناخت«فقط به يك    » اسيمبدأشن«

كـه دربـارة ايـن مبـدأ بـه            آن  ، بـي  »اي اسـت    را مبدأ و هستي را سرچشمه     
 .گونه شناخت و آگاهي ديگر دسترسي داشته باشد هيچ

به نظر اين انديشمندان هر نام و هر صفت كه براي تعبيـر از مبـدأ هسـتي       
اش بـيش از ايـن         معنـي و مفهـوم و گويـايي        كار رود، به اين منظور كه       به

بسـا انسـان را در مسـير          بيگانـه خواهـد بـود و چـه        » او«باشد، به كلي از     
 .راهه بكشاند به بي» مبدأشناسي«

دانـم   مـي «همين است كـه  » مبدأشناسي«ترين مرحلة   برطبق اين نظر، عالي   
 ».استدانم كه او از هر چه به انديشة آدمي راه يابد، برتر  اوست و مي

 
اي برتر از خيال و قياس و گمان و وهم          

 

 ايم اند و شنيديم و خوانده و زهر چه گفته 
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وجود مبدأ فقـط در يـك سـو پـيش             پس از يقين به   » مبدأشناسي«بنابراين  
ترين معنـايش، يعنـي برتـر     با وسيع » تنزيه و تسبيح  «رود، آن هم سوي       مي

 . ذهن ماست شمردن مبدأ همة مفاهيمي كه ساخته و پرداختة
 

  دانشمندان ارزيابي نظرية
انـد از جهـت واال شـمردن خـدا و          اي كه اين دانشمندان بدان گراييده       نظريه

گيـر    جا و خرافي كه در زمينة خداشناسي گريبان         پيراستن او از پندارهاي نابه    
انسان شده بسيار جالب و ارزنده اسـت ولـي اگـر بخـواهيم ايـن نظريـه را        

ي كنيم بايد بگوييم در اين راه زياده از حد تنـد رفتـه و بـه                 بينانه ارزياب   واقع
بـه ايـن   » خداشناسـي «جانب افراط گراييده است، زيرا اگر ناتواني بشـر در        

ابهـام  «، يعنـي  »او«چيز نداند و فقط بتواند بـا لفـظ    حد باشد كه از خدا هيچ    
 پي برده است؟» واقعي بودن او«، از خدا ياد كند از چه راه به »مطلق

انـد،   رسد كه انديشمندان بزرگي كـه بـه ايـن نظـر گراييـده         چنين به نظر مي   
ممكـن اسـت    . انـد   جانبه را با شناخت نسبي عوضي گرفته        شناخت كامل و همه   

چيزي دهها نشانة اختصاصي داشته باشد ولي آگاهي ما آن را در برابر چيزهـاي               
اختصاصـات  در اين صورت ما بر هر يك از ايـن           . ديگر مشخص و ممتاز كنند    

كـه   آن  آن او را از چيزهاي ديگر باز شناسيم بـي        توانيم به وسيلة    او آگاه شويم مي   
نـه تنهـا    . در انتظار شناخت كامل همة وجوه امتياز او از موجودات ديگر باشـيم            

شـما دو   .  خدا، بلكه دربارة موجودات ديگر نيز وضـع مـا همـين اسـت               دربارة
ولـي آيـا از همـة    . شناسـيد  ز يكديگر بـاز مـي  ها را ا فرزند داريد و به راحتي آن    

 ها مطلع هستيد؟ خصوصيات جسمي و روحي هر يك از آن
بنابراين در مسـألة شـناخت خـدا، اگـر صـحبت از شناسـايي كامـل و                  

 جانبه باشد، بايد اعتراف كنيم كه قدرت شناخت بشر در حد دستيابي بر    همه
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 در اين راه وامانـده  جانبه از خدا نيست و ذهن او      يك چنين شناسايي همه   
 .و معطل است

 

به كنـه ذاتـش خـرد بـرد پـي      
 

اگر رسد خَس بـه قعـر دريـا         
 

 

و اگر صحبت از شناسـايي در يـك يـا چنـد جهـت، يعنـي آن مقـدار از                     
ممتاز كند، البته انسان بايد     » ماسواي او «را از   » او«شناسايي نسبي باشد كه     

پي بـرد و    » او«وجود    واند به دربارة خدا يك چنين آگاهي داشته باشد تا بت        
 .معني ندارد» خدا«اصوالً بدون چنين آگاهي صحبت از 

جانبـة يـك      بنابراين، اعتراف به عجز از معرفت كامـل و شـناخت همـه            
باره به آن سر ديگر مطلب، يعني عجـز از            واقعيت مستلزم آن نيست كه يك     

يـان  م. يابي بـر هرگونـه شـناخت از آن واقعيـت گـرايش پيـدا كنـيم                  دست
حد وسط، » جانبه عدم شناخت مطلق و همه  «و  » جانبه  شناخت مطلق و همه   «

 ».شناخت نسبي از يك يا چند جانب«ها هست، يعني  بلكه حد وسط
دهـد كـه      نشان مـي    » معرفت و ارزش و حدود آن     «دقت بيشتر دربارة    

معرفت انسان دربارة همين جهان طبيعت هم غالبـاً معرفـت مطلـق يعنـي            
شناسي عملي امـروز      به همين جهت طبيعت   .  طبيعت نيست  معرفت به كنه  

. »ذات و جوهر اشيا   «توجه دارد نه به شناخت      » نمودها«اصوالً به شناخت    
 . مبدأشناسي هم مطلب چيزي است در اين حدود در زمينة

انديشـد، بـا      بنابراين انسان هشيار و آگاه وقتي دربـارة ذات خـدا مـي            
 :گويد صدق و صفا مي

 .، هر چه هستي توييندانم چه اي
نگرد   هاي خدا مي    ولي همين انسان وقتي به آينة آيات، يعني نمودها و نشانه          

  نـوعي  »او«شـود، از   هـاي اختصاصـي خـدا آگـاه مـي           و بر قسمتي از نشانه    
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بسيار فاصله دارد و      » نشناختن مطلق «هر حال با      كند كه به    شناخت پيدا مي  
 .سخن گويد» او«عيت از بود دهد كه با قاط به او اين امكان را مي

 را   »او«خـود     بايد گفت هركس وجود خدا را باور داشته باشد خودبـه          
وجود خـدا   شناسد كه متناسب با راهي است كه از آن به    الاقل با صفتي مي   

خالق، «كم با شناخت صفاتي از قبيل         پي برده است و خداشناسي او دست      
 .همراه خواهد بود» ... الوجود و  رب و مدبِّر، مبدأ، واجب

 
 اسماء و صفات خدا در قرآن

 :در قرآن اسماء و صفات بسيار براي خدا آمده است
اوست خدا و جز او خدايي نيست، دانـاي نهـان و آشـكار، او بسـي                 «

اوست خدا كه جز او خـدايي نيسـت، فرمـانرواي           . پرمهر و مهرورز است   
، بلندپايـه، پيراسـته     قدر، پرقدرت   بخش، نگهبان، گران    عيب، ايمني   پاك، بي 

 .دهند چه شريك او قرار مي باد خدا از آن
هـا از آن      نگار، بهترين نـام     بخش، چهره   اوست خداي آفريدگار، هستي   

گـوي اوسـت و اوسـت     ها و زمين اسـت تسـبيح      چه در آسمان    اوست، آن 
  1».واالي كاردان

 
 لَه الْاَسماء الْحسني

 براي خدا آمده، همان است كـه        آهنگ اصلي اسماء و صفاتي كه در قرآن       
بيـان  » ها از آن اوسـت      له االسماء الحسني، بهترين نام     « در اين آيه با جملة    

مثالً، توانايي و كارآيي كمال است و خدا كارايِ توانايي اسـت         . شده است 
 :او بر همه كار تواناست. كه باالترين توان را دارد

                                                 
 24 تا 22هاي  سورة حشر ـ آيه. 1
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  1».كه خدا بر هر كار تواناست...  «. قَديرٌاِنَّ اهللاَ علي كْلِّ شَيءٍ... 
دانايي كمال است و خدا دانايي اسـت كـه بـاالترين درجـة دانـايي را           

 .داند چيز را مي او از آشكار و نهان باخبر است و همه. دارد
 2».داند چيز را مي كه خدا همه... «.  عليماِنَّ اهللاَ بِكُلِّ شَيءٍ... 

 3».. .هم نهان را و هم آشكار را ... «
 :كارداني كمال است و خدا حكيم است و كاردان

 ...ليماهللاُ عوكيم4».و خدا دانا و كاردان است... «.  ح 
يعنـي  » رحمـنْ و رحـيم  «مهرورزي به ديگران نيز كمال است و خـدا         

اَرحم الراحِمين،  «، آن هم در باالترين درجه، يعني        »بسي پرمهر و مهرورز   «
  5.است» مهرورزتر مهرورزها  از همة

توانيد او را به هر يك از     بنابراين در ناميدن خدا دستتان باز است و مي        
 :بناميد» ها بهترين نام«اين 
زيـرا  ) يكسـان اسـت  (بگو اهللا يا گوييد رحمن، هـر يـك را بگوييـد        «

  6». . .ها همه از آن اوست  بهترين نام
ها بخوانيد و بـه     نامها از آن خداست، پس او را با همين            و بهترين نام  «

به زودي  . انديشي و كجروي دارند اعتنا نكنيد       هاي او كج    كساني كه در نام   
  7».اند خواهند رسيد چه كرده به كيفر آن

                                                 
 20  ة عنكبوت ـ آي سورة. 1
 115  سورة توبه ـ آية. 2
 9  سورة رعد ـ آية. 3
 10  ممتَحِنه ـ آية سورة. 4
 64  يوسف ـ آية  و سورة 3سورة حمد ـ آيه . 5
 110سورة اِسراء ـ آية . 6
 180  سورة اعراف ـ آية. 7
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 تسبيح و تنزيه، پيراستگي خدا
خود از هر گونـه       اش را دارد، خودبه     خدايي كه از هر كمال باالترين مرتبه      
قسـمتي از آيـات قـرآن كـه در     . تعيب و نقص و فقر و نياز پيراسته اسـ     

 .ستايش خدا آمده روي اين پيراستگي تكيه دارد
 

 نياز خداي بي
» نيـازي   بـي «دانـد و روي ايـن         قرآن خـدا را از فقـر و نيـاز پيراسـته مـي             

تـوان    كند، اصلي كه مي     در خداشناسي تكيه مي   » يك اصل مهم  «صورت    به
خدا پيـدا     كه دربارة هاي فكري و عقيدتي را        به كمك آن برخي از انحراف     

 .شده كشف كرد
 

 نيازي خدا از ايمان، عبادت و اطاعت ما بي
 مـردم روي زمـين هـم كـافر گرديـد خـدا         موسي گفت، اگر شما و همة     «
يعني از هر عيـب  (نياز و ستوده است    بي) نگراني نخواهد داشت چون او    (

  1».)و نقصي كه بر ستايش او آسيبي وارد سازد مبراست
 بـه ايمـان يـا        »او«نيازي خدا بايد بداند كـه         جه به اصل بي   انسان با تو  

عبادت و اطاعت مـا نيـاز نـدارد و اگـر از مـا ايمـان، عبـادت و اطاعـت                    
 .»او«خواهد براي ماست نه براي  مي

  كائنات كافر گردند گر جملة
 

 بر دامن كبرياش ننشيند گرد 
 

 

 خداي برتر از زمان و مكان
خود مستلزم آن است كه خدا نه در          خودبه»  و نياز  فقر«پيراسته بودن خدا از     

 او موجودي اسـت برتـر از زمـان و مكـان، چـون     . زمان بگنجد نه در مكان  
                                                 

 14   ابراهيم ـ آية سورة. 1
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خود به مكـان نيـاز دارد و موجـودي          موجودي كه در مكان بگنجد خودبه     
كه در زمان بگنجد، موجودي است كه تنها در شرايط خاصي كه در زمان               

باشد، وگرنه تحقـق يـافتنش مخصـوص آن         معين وجود دارد قابل تحقق      
توانست باشد و در اين صورت، ديگر موجـودي      هميشه مي . شد  زمان نمي 

اش در گـرو   زماني نبود كه در داخل چهارچوب زمـان گنجيـده و هسـتي       
 .شرايط خاص زماني باشد

 

 خداي دانا
جهان هستي بـراي مـا بـه دو بخـش           . داند  چيز را مي    آفريدگار جهان همه  

شود ولـي خـدا       تقسيم مي » آشكار«يعني  » شهادت«و  » نهان«ني  يع» غيب«
» غيبـي « بـراي او   داند و اصوالً غيب و شهادت، نهان و آشكارِ جهان را مي     

 1. است »شهادت«در برابر او جهان يكسره . وجود ندارد
 2».چيز پوشيده نيست، نه در زمين، نه در آسمان بر خدا هيچ«

 آگاه است، حتي يك يك كارهـاي      ترين جزئيات جهان    خدا از كوچك  
 :داند ما را مي

 3».او از هر كاري كه از شما سر زند آگاه است... «
 

 خداي توانا
 :كار توانايي دارد چيز و همه خدا بر همه

 4».كه خدا بر هرچيز تواناست... «
                                                 

 9  سورة رعد ـ آية. 1
 5 آية  عمران ـ سورة آل. 2
 91  نحل ـ آيةسورة . 3
 20 بقره ـ آية  سورة. 4
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وجود آيـد     او چنان توانا و مسلط است كه همين كه بخواهد چيزي به           
خواهـد  «و بالفاصـله  » شو« است كه فرمان دهد      و كاري انجام شود، كافي    

 .»شد
دنبـال   و بـه » شـو «وقتي او چيزي را بخواهد فرمان او همين است كه        «

 1».آن خواهد شد
 

 )قضا و قدر(اراده و مشيت خدا 
تواننـد   برخوردار هستند، معموالً مـي » توانايي«و » دانايي«موجوداتي كه از    

كـم در راه      تحقق بخشند يا دست   » ندخواه  مي«چه    به همه يا قسمتي از آن     
وقتـي از روي آگـاهي در صـدد آن          . تحقق بخشيدن بـه آن تـالش كننـد        

ايـم كـه      اراده كرده «گوييم     خود تحقق بخشيم، مي     آييم كه به خواستة     برمي
اراده عبـارت اسـت از خواسـتي    «بنـابراين  » فالن كار را به انجام برسـانيم   
 ». ما مؤثر باشد ن خواستةيافت آگاهانه و نيرومند كه در تحقق

در ميان موجـودات گونـاگون ايـن جهـان، جـانوران ـ الاقـل جـانوران         
پيشرفته ـ كم يـا بـيش از ايـن خصـلت برخوردارنـد كـه چـون در خـود          

از ميـان   . بيابند، در راه تحقق بخشـيدن بـه آن آگاهانـه بكوشـند            » خواستي«
ندار ديگر از اين امتياز     ايم، انسان بيش از هر جا       جانداراني كه تاكنون شناخته   

 ديگـر     جانداران شناخته شدة    برخوردار و قلمرو و ارادة او از قلمرو ارادة همة         
به همين جهت علم و آگاهي در زندگي او بـيش از زنـدگي              . تر است   گسترده

با اين حال بسياري از كارهاي انسـان،        . همة موجودات ديگر نقش خالق دارد     
دسـتگاه  . دهـد، ظـاهراً از روي اراده نيسـت    مـي همان كارها كه خود او انجام    

 هـاي بـزرگ و كوچـك        وارش، غـده  ـگردش خون، دستگاه تنفس، دستگاه گ     
                                                 

 82  سورة يس ـ آية. 1
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بــدون ارادة او كــار ... ســازند و  بــدن او كــه مــواد شــيميايي الزم را مــي
هر حال محـدود      ها هم كه بگذريم، قلمرو تأثير ارادة او به          از اين  1.كنند  مي

 او در نظام گردش كرات آسـماني نقشـي نداشـته             ةمثالً تاكنون اراد  . است
ها را كه بنگريم با خصوصيات جسـمي و ارثـي             يا هر يك از انسان    . است

تـرين نقـش      آيند كه خود در داشتن اين خصوصيات كم         از مادر به دنيا مي    
 .اند ارادي و آگاهانه نداشته

همـين   هر حال محدود است بـه      انسان به » اراده و مشيت  «بنابراين تأثير   
كند كاري را انجام دهد ولـي موفـق    افتد كه اراده مي جهت بسيار اتفاق مي  

او بيـرون هسـتند مـانع       » دانايي و توانايي  «شود و عواملي كه از دايرة         نمي
 .شوند انجام گرفتن خواست او مي

 :كند اما خدا كه دانا و تواناي مطلق است، هر چه بخواهد مي
 2».كند هد ميكه پروردگار تو هر چه بخوا... «
خواست او بر همة    « 3».تواند مانع انجام خواست او شود       چيز نمي   هيچ«

ديگران، هر   «4»اما خواست ديگران نه   ) قضا(جهان حكومت و تسلط دارد      
كنند، كه    اي حركت مي    چه و هر كه باشند، فقط در چهارچوب و محدوده         

                                                 
شك نيست كه كار هر يك از اين دستگاهها به سلسـله اعصـاب مربـوط اسـت و حتـي                 . 1

اي از مغـز كشـف    شناسي پيشرفته براي هر يك از آنها يك مركز فرماندهي در ناحيـه           اندام
گفتـه  » كـار ارادي  «بـوط شـود     ولي به هـر كـار كـه فرمانـدهي آن بـه مغـز مر               . كرده است 

از انسانهايي كه به كمـك رياضـت و تمـرين بـر قـدرت و تسـلط ارادة خـود بـر               . شود  نمي
اند نيز مكرر نقل شده كه مثالً گردش خون خود را تـا حـدي تحـت اراده و        خويش افزوده 

اند ولـي ايـن تسـلط، بـر فـرض كـه صـحت داشـته باشـد، محـدود و                    كنترل خود درآورده  
 ستاستثنايي ا
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ه اسـت، چـه   ها معين كرد  عنوان قلمرو كار و حركت و ارادة آن         خداوند به 
 1»)قدر(اي معين كرده است  او براي هر چيز محدوده

توانـايي او بـر خودسـازي و    . انسان نيز مشمول همين قانون كلي اسـت   
انتخاب راه و چاه در جهـات مشخصـي از زنـدگي، در چهـارچوب همـان           

او . الهي براي او معين كرده است     » قضا و قدر  «اي است كه      اندازه و محدوده  
 خـويش    ه انسان به تشخيص خود و به خواست خود آيندة         چنين خواسته ك  

ها  تازه در همين محدوده  . را، نيك يا بد، زشت يا زيبا و تابناك يا تيره بسازد           
هم نه انسان و نه هيچ موجـود ديگـر، نبايـد خـود را فرمـانرواي مطلـق و                    

اگر خدا بخواهد خواست او را در همين . اي محدود بداند  منازع در منطقه    بي
هـاي    بسا فرمان او بيايد و نتيجة تـالش         چه. كند  اثر مي   طقه هم خنثي و بي    من

بيني   كس قابل پيش    يك فرد يا گروه مغرور را چنان بر باد دهد كه براي هيچ            
ها بفهماند كه  ها و ديگران باشد و به آن        كننده براي آن    نباشد، تا عاملي هشيار   

مواره به ساية مشـيت و      قدرت و سازندگي خويش نيز بايد ه        حتي در دايرة    
 .جا گسترده است، توجه داشته باشند ارادة الهي، كه در همه

 
  پرمهر خداي بخشندة

او . هـايش بسـي پرمهـر و بخشـنده اســت      آفريــده خـدا نسـبت بـه همـة    
هاي فراوان و بيرون از شمارش را بر همه ارزاني داشته و امكانـات                نعمت

پـذير   او پرگذشـت و توبـه  .  اسـت فراوانِ بهزيستي در اختيار همة ما نهاده 
كاري از راه آلودگي و گناه به راه پاكي و صالح بـاز گـردد،      اگر گنه . است

پـذيرد،    بندد، بلكه توبه و بازگشت او را مي         راه بازگشت را به رويش نمي     
 .راستي از راه خطا به راه پاكي و صفا بازگشته باشد كه به به شرط اين

                                                 
 . . . و 3  سورة طالق ـ آية. 1



 115    اسماء و صفات خدا 

 

 خداي سخت كيفر
 و رحمت خداوند در سراسر هستي فراوان و بيرون از شـمار           هاي مهر   نشانه

است و انسان نيز همچـون موجـودات ديگـر ايـن جهـان از ايـن رحمـت                   
كران بسي برخوردار است، آن هم با يك امتياز، امتياز برخورداري از يك               بي

توانايي بـر خودسـازي، خودسـازي آگاهانـه كـه بـا             «نعمت استثنايي، يعني    
اين . »ها همراه است     زشت و زيبا و انتخاب يكي از آن        شناخت نيك و بد و    

در صـورتي زمينـه دارد كـه الاقـل            » خودسازي آگاهانه همراه بـا انتخـاب      «
قسمتي از كارهاي انسان بازده مطلوب و بازده نامطلوب داشته باشد و بازده             

و بـازده نـامطلوب بـر او        ) پـاداش و ثـواب    (بخش    مطلوب براي او مسرت   
 .باشد) كيفر و عقاب(و )  اليم عذاب(آور  دردناك و رنج

هاي مطلوب ـ ثواب   نسبت به از دست دادن بازده» نگراني و دلهره«اين 
توانـد آدمـي را    ها نامطلوب ـ عقاب ـ است كه مـي    ـ  و دچار شدن به بازده

 ثـواب باشـد و رهيـده از          ، انساني بسـازد كـه شايسـتة       »خود«برانگيزد تا از    
ره و نگراني در انسان خود رحمتي است الهي، رحمتي          ايجاد اين دله  . عقاب

 .دنبال دارد كه براي ناسپاسانِ قدرناشناس كيفر و غضب الهي را به
هاي   بر اين اساس، قرآن مكرر از خشم خدا، خشمي كه دامنگير انسان           

 .كند شود و عذاب اليم و كيفر سخت خداوند نيز ياد مي سركش مي
 

 خداي دادگر
خواهد كه همة كارهايمـان       او همواره از ما مي    . كند  ميخدا به كسي ستم ن    

طـور آفريـده      چيز را آن    در اين جهان همه   . باشد» قسط«و  » عدل«براساس  
كرده، همه هماهنگ و مكمل يكديگر، و         كه نظام استوار هستي ايجاب مي     

 در جهان ديگر پاداش نيكوكار و كيفر تبهكار را در چهارچوب نظام متقن            
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مقرر ساخته است، در آن جهان هركس آن دِرود كه      » عملال    عمل و عكس  «
يابـد كـه در ايـن         در اين جهان كِشته و خود را با آن شخصيت انساني مي           

هر تلخ يا شيريني كـه در آن جهـان بـه او             . جهان براي خود ساخته است    
كـم و   رسد فرآوردة كار اين جهاني خود اوست كـه تمـام و كمـال و بـي                

آيندة جـاوداني   . كه بر او ستمي رفته باشد       آن  ت، بي كاست به او رسيده اس    
هر انسان در گرو تالش خود اوسـت؛ تـالش او در راه خودسـازي، چـه                 
خودسازي مستقيم چه خودسازي غيرمستقيم، يعني كوششي كه فرد براي          

تر كردن محيط طبيعي و اجتماعي براي         كند، تا از راه آماده      سازي مي   محيط
 .راه را براي خودسازي بهتر هموار كرده باشدبهزيستي خود و ديگران، 

*** 
اي از خداشناسي قرآن و شناختي كه اين كتـاب الهـي از               اين است فشرده  

شناختي مستند به وحي ولي در عين        1.آفرين به ما داده است      خداي جهان 
توانـد از راه تـدبر در آيـات و     هـايي كـه انسـان مـي         حال متكي بر آگاهي   

شناختي كه هم تشنة    .  اسماء و صفاتش به دست آورد      ها دربارة او و     نشانه
كـار   كند و هم در عمل بـه  وبيش سيراب مي    معرفت را در حدود امكان كم     

رو هسـتيم، يعنـي       اي كـه بـا آن روبـه         ترين مسئله   آيد و ما را در بزرگ       مي
 .كند ، ياري مي»جهت دادن به زندگي«

                                                 
بسـيار فشـرده   . . . در اين كتاب دربارة برخي از مسائل از قبيل علم خداونـد، عـدل او و             . 1

اي   جانبـه   هبحث شده، در صورتي كه هر يك از اين مسائل شايستة بحثهاي گسـترده و همـ                
خوشبختانه در زمينة قسـمتي  . اي درآيد صورت كتاب مستقلِ پر صفحه است كه هر يك به    

انـد كـه      قريحه و محقق معاصر كتابهاي سـودمندي نوشـته          از اين مسائل، نويسندگان خوش    
منتشر شده است و اميد است در قسمتهاي ديگـر هـم بـه تـدريج چنـين آثـاري در صـحنة                       

 .گرددمطبوعات فارسي پديدار 
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بينانـه و سـازنده       گيري از يك چنين خداشناسي پيشرفته، واقـع         با الهام 
است كه زندگي انسان به خدا، پيوسته سراسر شور و نشاط، اميد و تالش              

هاي ديگـر همـواره بـا         شود و مناسبات او با انسان       و توانايي و كارآيي مي    
رعايت استقالل فكري و عملي خويش، در عين همكـاري بـا ديگـران و               

انسـانِ بـه خـدا      . گـردد   ها، همراه مي    احترام به استقالل فكري و عملي آن      
آيـد كـه      شود نه در صدد آن برمي        ديگران مي   پيوسته نه بندة خود فروختة    

انسـاني اسـت آزاده و      . ديگران بنده و غـالم حلقـه بـه گـوش او گردنـد             
خواستار آزادي ديگران، پاك و خواستار پاكي ديگران، حتي بنـده و بـردة              

 حقي ببينـد    هر جا . حق است   او بندة   . هوس يا خشم خويشتن هم نيست     
او . گردانـد   گرايد و هر جـا نـاحقي ببينـد از آن رو برمـي               به همان سو مي   

 .همواره ياور حق است و با ناحق در ستيز
 



 بيني الهي  نقش جهان
  و در زندگي انسان

 مقايسة آن با بينش مادي



بينش مادي، جهان و انسان را تنها از جنبة مادي و طبيعـي و محسوسـش                
اي  در وراي ايـن جهـان آفريـدگار و مـدبر و گرداننـده         و ديگـر    . بينـد   مي
همچنين نيازهاي جامعه و ابعاد وجـود انسـان را در حـدود             . شناسند  نمي

ــي  ــد نيازهــاي طبيعــي محصــور م ــدگي انســان را در  . كن ــي زن و از طرف
بنـابراين، نـه در امـر ايـن         . بيند  چهارچوب زندگي اين جهاني منحصر مي     

برتر از زندگي مادي نياز و كششـي، و نـه           جهان شعور و فرماندهي، و نه       
بدين ترتيب، اگـر برنامـه و هـدفي    . شناسد دنبال اين زندگي، جهاني مي     به

 .هم براي زندگي انسان نشان دهد، در همين محدوده است
بيني الهي، خدايي حكيم، توانا، مدبر، بينا و شنوايي را بر روابط             پي جهان 

ن را قلمرو فرمـاني بيـدار و آگـاه و           شناسد و جها    و عوامل طبيعي حاكم مي    
كنـد و نظـم        قوانين طبيعت اعتراف مـي      كه به همة    بيند، ضمن آن    مهربان مي 

بينـد و      خدا را حاكم مي     اما برتر از عوامل و قوانين، ارادة      . پذيرد  جهان را مي  
داند، خـدايي     ها را طرح خلقت و آفريدة خدا مي         همة قوانين علمي و سنت    

 .دأ فيض، رحمت، حكمت عطوفت و عدالت استكه در عين حال مب
بدين ترتيب انسان خداشناس خود را در يك جهـان آگـاه و هـدايت               

هـدف و    بيند و نه در جهاني تاريك و كور و بـي            شده و مبتني بر عدل مي     
چه منبع نيـرو    ! چه پشتوانة قدرتي  . بيند  با چنين ايماني، خدا را با خود مي       

 ! و رهگشاييبخش و چه ياور الهام! و حركتي
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بيني الهي در عين اعتراف به نيازهاي طبيعي و ضرورت تأمين آن،              جهان
اوج روح، صـفاي دل، عشـق بـه حـق،     . پردازد به ابعاد معنوي انسان هم مي 

طلبــي، پيونــد بـا پــاكي و پيراســتگي، محبـت، وارســتگي و از خــود    كمـال 
ـ              ه شـدت   گذشتگي و باالخره انسانيت، همان چه كه امروزه نسبت بـه آن ب

يابنـد و خـالء       شود و جوامع صنعتي خود را تشنة آن مي          احساس خالء مي  
هـاي    صـورت   كنـد و احيانـاً عطـش خـود را بـه             خوبي احساس مي    آن را به  

 .كنند نشانند، و در قالب نو عرفاني غربي چاشني زندگي مي سطحي فرو مي
بينـي الهـي تنهـا معنويـت و عرفـان و نيازهـاي                فراموش نشود جهـان   

جانبـه بـه انسـان، انسـان از نظـر       قي نيست بلكه توجهي اسـت همـه     اخال
هاي معنوي و خالصـه سـير دادن انسـان در             نيازهاي مادي و از نظر منش     

 . خود جانبة جهت كمال همه
 

 اي زندگي گسترده و دو مرحله
شود، نه    بيني الهي زندگي انسان گسترده و پايدار ديده مي          از طرفي در جهان   
شـود   ند سال اين جهاني، و با قاطعيت به انسان تعليم مي  محدود به همين چ   

شوي بلكه زندگي را در  كه تو موجودي جاوداني هستي و با مرگ نابود نمي
چيـز بـا شـدت و         در آن جهـان همـه     . گيـري   جهاني ديگر دوباره از سر مي     

ها در اوج خود  ها و كاميابي    كند لذت   خلوص و گستردگي بيشتري جلوه مي     
 1.ها هم در شدت خود ها و محروميت باشند و رنج پذير ميوسيع و فنانا

انديشـيدي و     و تو اي انسان كه از آغاز، بيش از هر چيز به نفع خود مي              
ها نجات پيدا كني و به لذت و خوشي  ها و محروميت بر آن بودي كه از رنج

 و كاميابي برسي، آگاه باش كه دامنة ايـن لـذت و رنـج، ايـن خوشـبختي و            
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تـر   تـر و وسـيع   صـورتي بسـيار خـالص    ين كاميابي و ناكامي بـه  بدبختي، ا 
 امروز تو اسـت و   و همة اين آينده ساختة   . دنبال اين زندگي خواهد آمد      به

 .العمل تالش اين جهاني تو عكس
انديشد و هر تالشي را حسـاب         انسان انديشمند كه به ثمرة كار خود مي       

از نتـايج تـالش خـود آگـاه         خوبي    دهد، بايد به    شده در راه هدفي انجام مي     
دهد بلكه او را      باشد و اگر بداند كاري نه تنها او را از محروميت نجات نمي            

هـاي   رسـاند بلكـه زيـان    كند، و يا عملي نه تنها به او سودي نمي         محروم مي 
 .       كند دنبال دارد، در مشي خود تجديد نظر مي جانكاه به

 محدودة خود اسير نيست بلكـه خـدا   بيني الهي، انسان در  پس در جهان  : نتيجه
انديشد  بلكـه   نيز تنها به نيازهاي مادي خود نمي    . و خلق خدا هدف او هستند     

 .كند هاي مادي و هم به نيازهاي معنوي خود فكر مي هم به كشش
هاي مثبت و منفي  از طرفي تنها نيازهاي همين زندگي و آثاري كه تالش     

و نيست بلكه خوشبختي اين جهان و او در همين محدوده دارد مورد توجه ا
جويد و از بـدبختي و رنـج هـر دو جهـان گريـزان          سعادت آن جهان را مي    

 .دهد ها حركت مي بيني دين با چنين زيربنايي به انسان آري جهان. است
 

 آثار روحي و عملي ايمان ديني
انسان در پناه ايمان استوار ديني، در خويشتن پشـتوانة نيرومنـدي احسـاس              

شـود، در راه     كـار خـدمت مـي       با خلوص و پاكي بيشتري دست بـه       . ندك  مي
دهد، اگر كوشـش در راه        هدف خود به دريوزگي و پستي و مداهنه تن نمي         

 .شود هدف، او را به رنج انداخت يا از او سلب سودي كرد، متزلزل نمي
ها را همچون جـان خـود دوسـت دارد و بـه سـعادت همـه                   او انسان 

انديشـند پيونـد       با همة كساني كه همچون خود او مي        انديشد، و از دل     مي
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كه در راه نجات جامعه بكوشد و به ديگران           از اين . كند  متقابل احساس مي  
 .برد خدمت كند لذت مي

تواند با خودپرسـتان،   بيند و نمي او خود را در هدف الهي خويش غرق مي        
منـافع آنـان   كاران و سودجويان همراه باشد يا تالش خـود را در مسـير           فريب

 .كند در نتيجه، صراحت، قاطعيت و گذشت بيشتري پيدا مي. قرار دهد
انديشد و در     ها مي   آري خداپرستِ متعهد بيشتر به سعادت و نجات انسان        

العمل   كند چون او براي هر اقدام كوچكش عكس         اين راه فداكاري بيشتري مي    
هـا را     ن همة تالش  بيند و هم در اين جها       وسيع و اميدزايي در سراي ديگر مي      

حتي اگر در راه هدف خود جان خـويش را          . شناسد  العمل مي   تابع نظام عكس  
چيـز را     كند چه بـا مـرگش همـه         از دست بدهد، خود را مغبون احساس نمي       

اگـر در راه نجـات      . منـد اسـت       دست آورده است و زنده و كامياب و بهـره           به
كـه بسـياري چيزهـا      جامعه پولي خرج كرده است، چيزي از دست نـداده، بل          

دست آورده است، چون هم در راه ايمان و خواستش قـدم برداشـته و هـم                   به
وانگهي همين خدمت به نوبة خود تـأثيري در بهبـود           . بازده آن را خواهد ديد    

 .جامعه گذارده و خود او از جامعة سامان يافته، بهرة بيشتري خواهد برد
قلم يا قدمي يـا درهمـي       باالخره اگر نيرويي، فكري، تدبيري، كوششي،       

كند، سازنده  طور مثبت و اصولي در راه خدا و نجات خلق خدا صرف مي             به
 .است و اميدزا و سودبخش در راه ايمانش و خودش، در هر دو سرا

چنين انساني را در كنار فردي خودبين ـ كه تنهـا بـه منـافع      اكنون اين
ع شخصـي ـ   انديشد و حوزة ديدش ماده است و طبيعت و نفـ  خودش مي

قرار دهيم، خواهيم ديد كه نتيجة مقايسه چه خواهد بود؟ رشـد و تكامـل         
 انسـاني بـه چگونـه افـرادي نيـاز دارد؟ خودبينـان يـا                 همه جانبة جامعـة   

 خدابينان؟ خودخواهان يا خداجويان؟



 رهبران الهي پيامبران؛
   

 



هـا،    اي هستند كـه زنـدگي آن        هاي زبده و برگزيده     در جامعة بشري انسان   
اي برجسته از پيونـد انسـان بـا ابـديت و نقـش                ها نمونه   گفتار و رفتار آن   

 .ها پيامبرانند اين. خالق آن در علم و عمل آدمي است
هـاي    پيامبران اسـتعداد آن را دارنـد كـه از جهـان واالي ابـديت پيـام                

ها چنان روشن و روشنگرند كه  اين پيام. ـ دريافت كنند» وحي«مستقيم ـ  
كنند و حقايقي را كه از ما پنهان هستند بـر   ودشان را روشن مي  سراسر وج 

هـا    گـويي آن  . بينند  سازند، چنان عيان و آشكار كه گويي مي         ها عيان مي    آن
اي هستند كه در پيكر بشـريت كـار گـذارده     هاي دورنگر و گيرنده  دستگاه
 را دريافـت  2 يا ديـدني 1هاي روشن و روشنگر شنيدني    اند، تا اين پيام     شده
و به فرمان خدا به ديگـران  ) نبوت(خودشان از حقايقي باخبر شوند      . كنند

ها نخست، اثري ژرف و شگرف بر روحيه          اين دريافت ). رسالت(برسانند  
يعنـي  » بعثـت «هـا     راسـتي در آن     گـذارد و بـه      ها مـي    و شخصيت خود آن   

انگيـزد و   هـا را برمـي     آورد و نيروهـاي درونـي آن        وجود مي   رستاخيزي به 
كند، انقالبي سازنده و ثمربخش كه به         ها برپا مي    بي عظيم در باطن آن    انقال

شـود و انقالبـي اجتمـاعي         شان كشانده مي    ها به محيط اجتماعي     وسيلة آن 
 .آورد وجود مي به

                                                 
 نظير پيامهاي راديويي. 1
 نظير پيامهاي تلويزيوني. 2
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 امتيازات پيامبران
كننـد   هاي نمونه كه از طريق وحي با مبدأ هستي اتصال پيدا  مي            اين انسان 

 :كنيم ها اشاره مي هايي هستند كه به آن داراي امتيازات و ويژگي
 
 ـ اعجاز1

العاده   هر پيامبري كه از جانب خدا مبعوث شود از قدرت و نيرويي خارق            
تواند به كمك آن به اذن خدا يـك يـا چنـد اثـر      گردد كه مي   برخوردار مي 

منـدي او از آن       دهندة بهـره    وجود آورد و نشان     مافوق قدرت عادي بشر به    
ادة الهي و گواه راسـتين بـودن دعـوت و آسـماني بـودن               الع  نيروي خارق 
اي را كـه پيـامبران بـه اذن خـدا        العاده  قرآن كريم آثار خارق   . سخن اوست 

يعنـي نشـانه و     » آيـت «اند    داده  براي گواهي بر صدق گفتار خود نشان مي       
خواند و علماي اسالم از آن نظر كـه سـاير افـراد بشـر                 عالمت نبوت، مي  

هـا را معجـزه       ارند كه از اين قبيل كارها انجـام دهنـد، آن          توانايي آن را ند   
 .نامند مي

كند كـه مـردم هـر زمـان از پيـامبر زمـان خـويش                  قرآن كريم نقل مي   
كردند و آن پيامبر به اين تقاضا كه تقاضـاي           مي» معجزه«و  » آيت«تقاضاي  

گرفـت كـه غـرض و         معقول و منطقي بود و از طرف مردمي صورت مـي          
راستي بدون آن راهي به شـناختِ پيـامبري آن پيـامبر               به مرضي نداشتند و  

داد ولي اگر تقاضاي معجزات به منظوري ديگـر         نداشتند، جواب مثبت مي   
صورت يـك     گرفت، مثالً به پيامبران، به      جز جويندگي حقيقت صورت مي    

آسا براي ما يك كوه طـال بياوريـد           شد كه اگر معجزه     ، پيشنهاد مي  »معامله«
ي بـه ثـروت برسـيم و مـا هـم در عـوض دعـوت شـما را                    تا ما به آسـان    

 .كردند پذيريم، پيامبران از انجام آن استنكاف مي مي
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 ـ عصمت2
شوند،   پيامبران نه مرتكب گناه مي    . عصمت يعني مصونيت از گناه و اشتباه      

گردنـد و همـين بركنـاري         نه در كار رسالت خود دچار خطا و اشتباه مـي          
 .دهد ها مي  كه حداعالي قابليت اعتماد را به آنها از گناه و اشتباه است آن

آيا به اين صـورت اسـت   . حاال ببينيم اين مصونيت به چه صورت است     
ها هر وقت بخواهند مرتكب گناه يا اشتباهي شوند يك مـأمور غيبـي                كه آن 
گيـرد؟ يـا بـه ايـن صـورت اسـت كـه سرشـت و            آيد و جلوشان را مي      مي

ها هست نه امكان اشتباه،  امكان گناه در آنها طوري است كه نه  ساختمان آن
كند چون شهوت جنسي ندارد، يـا يـك           چنان كه مثالً يك فرشته زنا نمي        آن

كند زيرا  فاقد ذهن و ادراك است؟ يا گناه نكـردن              حساب اشتباه نمي    ماشين
 هاست؟ و اشتباه نكردن پيامبران معلول نوع بينش و درجة يقين و ايمان آن

طور كه گفتيم به نظر ما عصـمت پيـامبران از نـوع               همان: مصونيت از گناه  
گـر اسـت و كارهـاي خـويش را            انسان يك موجـود انتخـاب     . سوم است 

دهد انتخـاب     براساس منافع و مضار و مصالح و مفاسدي كه تشخيص مي          
از اين رو آگاهي و تشخيص، نقش مهمي در اختيار و انتخـاب او              . كند  مي
كنـد كـه برحسـب آگـاهي و       انتخـاب نمـي  انسان معمولي چيزي را . دارد

اي ندارد يا حتي زيان و ضـرر هـم دارد،             گونه فايده   تشخيص، برايش هيچ  
مند به زندگي هرگز دانسته خـود را از كـوه              يك انسان عاقل و عالقه      مثالً

 .نوشد كند يا زهر كشنده نمي پرت نمي
هـر انـدازه    . افراد مردم از نظر ايمان و توجه بـه آثـار گناهـان متفاوتنـد              

شان به زيان گناهان بيشتر باشد، پرهيزشـان از گنـاه    تر و توجه ايمانشان قوي 
هسـتند،  » متقـي «بينـيم كـه       بسياري از افراد را مي    . شود  بيشتر و استوارتر مي   

 شان رسوخ كرده شده و در روح» ملكه«ها  يعني تقوا و پرهيز از گناه براي آن
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  شخاص گناه زشتي نسبت دهد، جـداً    گونه ا   است بنابراين اگر كسي به اين     
 .گوييم چنين چيزي نشدني است كنيم و مي او را تكذيب مي

درجة ايمان و ملكة تقوا هر اندازه باالتر باشد درصد احتمال ارتكـاب             
جـا كـه      اگر درجة ايمان به حد يقين كامل برسد، تا آن         . شود  تر مي   گناه كم 

خواهـد   ببينـد كـه مـي   آدمي خود را در حين ارتكاب گناه همچون كسـي       
جـا احتمـال      اي بنوشـد، در ايـن       خود را از كوه پرت كند يا زهـر كشـنده          

چنـين  . رود رسد، يعني هرگز به طرف گنـاه نمـي      ارتكاب گناه به صفر مي    
 .ناميم مي» عصمت از گناه«حالتي را 

پس عصمت از گناه ناشي از كمال ايمـان و شـدت تقواسـت و بـراي         
از گناه برسد الزم نيسـت      » معصوميت«و  » نيتمصو«كه انساني به حد       اين

يك نيروي خارجي جبـراً جلـو او را بگيـرد يـا سرشـت و سـاختمان او                   
آلود تمايلي پيدا نكند، زيـرا اگـر انسـاني            طوري باشد كه اصًال به كار گناه      

قدرت بر گناه نداشته باشد يا يك قوة جبري همـواره جلـوگيرش باشـد،               
او ماننـد انسـاني اسـت كـه در       . شود   نمي گناه نكردن برايش كمال شمرده    

تـوان دزدي نكـردن       آيا مي . يك زندان حبس شده و قادر به دزدي نيست        
 چنين انسان را به حساب درستي و امانت و كمال اخالقي او گذارد؟

 مصونيت از اشتباه نيز مولود نوع بينش پيـامبران          :اما مصونيت از اشتباه   
هـاي عينـي      نسان مستقيماً بـه واقعيـت     دهد كه ا    جا رخ مي    اشتباه آن . است

در ايـن  . ها آشـنا شـود   وبيش با آن هاي ذهني كم  نرسد بلكه از راه محاسبه    
اما اگر كسي به كمك     . شود  هاست كه گاهي انسان دچار اشتباه مي        محاسبه

 بـا خـود واقعيـت عينـي ارتبـاط            يك نيروي شناخت مخصوص، مستقيماً    
 .اشتباه معني نداردداشته باشد، ديگر در كار او خطا و 

ها از درون خـود بـا         آن. پيامبران الهي در ميدان رسالت خود اين چنينند       
 واقعيت هستي ارتباط و اتصال مستقيم دارند و چون در متن واقعيت خطا و        
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مثـالي  . ها هم خطا و اشتباه معنـي نـدارد          اشتباه راه ندارد، در تشخيص آن     
يزيم و باز صد دانة ديگر را و اين          گندم را در ظرفي بر      اگر صد دانة  : بزنيم

عمل را صد بار تكرار كنـيم ده هـزار دانـة گنـدم در آن ظـرف خـواهيم                    
داشت، نه كمتر نه بيشتر، ولي هنگام محاسبه ممكن است ذهن مـا اشـتباه               

ايـم و   كند و خيال كند نود و نه بار يا صد و يك بار گندم در ظرف ريخته  
هاي گندم ظرف نه هزار و نهصد و يـا ده            طور پندارد كه دانه     در نتيجه اين  

گر مـا دچـار اشـتباه شـده      در اين صورت ذهن حساب  . هزار و صدتاست  
ها ده هـزار خواهـد        ولي واقعيت همان است كه هست، يعني مجموع دانه        

انساني هم كه مستقيماً در متن جريان واقعيت قـرار  . بود، نه كمتر نه بيشتر 
 .واهد يافت، نه كمتر نه بيشترها را ده هزار تا خ گيرد گندم مي

 
 فرق ميان پيامبران و نوابغ

نوابـغ  . توان به يك تفاوت اصلي ميان پيامبران و نوابغ پي برد جا مي از همين 
گري قـوي دارنـد، يعنـي از          افرادي هستند كه نيروي فكر و تعقل و حساب        

گر عقل بـر روي   گيرند و با نيروي حساب    راه حواس خود با اشيا تماس مي      
رسـند     جالـب مـي     هاي تـازة    كنند و به نتيجه     هاي ذهني خود كار مي      فراورده

امـا پيـامبران الهـي عـالوه بـر          . كنند  گري احياناً خطا مي     ولي در اين حساب   
هاي ذهنـي، بـه نيـروي         گري  برخورداري از نيروي خرد و انديشه و حساب       

هـا آشـنا    عيتها را مستقيماً با واق ديگري به نام وحي مجهزند؛ نيرويي كه آن       
همـين   انـد، بـه   بهـره  اين نيرو مخصوص انبياست و نوابغ از آن بـي    . سازد  مي

ها را از اين نظر نبايـد         جهت حساب پيامبران از حساب نوابغ جداست و آن        
با هم مقايسه كرد زيرا مقايسه هنگامي صحيح است كه هر دو كـار از يـك                 

 اگر قـوة  مثالً . سه غلط استجا كه كار از دو نوع باشد، مقاي نوع باشد، اما آن 
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جـا، امـا اگـر قـوة      اي است بـه  بينايي دو نفر را با هم مقايسه كنيم، مقايسه   
بينايي يك نفر را با قوة شنوايي يك نفـر ديگـر مقايسـه كنـيم و بگـوييم                   

نبـوغ  . ايـم  بينايي اين يك از شنوايي آن يك بيشتر است كار غلطـي كـرده    
العـادگي    هاسـت و فـوق       بشـري آن    شةنوابغ مربوط به نيروي تفكر و اندي      

پيامبران در درجة اول مربوط به نيروي ديگري است به نام نيـروي وحـي            
 .ها از هم جداست و اتصال به مبدأ هستي، بنابراين حساب آن

 
 آفريني ـ رهبري و حركت3

بـه معنـي    » رسـول «و كلمـة    » خبرآور«در زبان عربي به معني      » نبي « كلمة
كـار    بـه » پيـامبر «ارسي به جاي اين دو كلمـه، كلمـة          در ف . است» فرستاده«

هـا   پيامبر، پيام خدا را به خلق خدا ابالغ و از اين راه نيروهـاي آن  . رود  مي
سوي خداونـد و رضـاي او،      بخشد و به    ها نظام مي    كند و به آن     را بيدار مي  

آزاري، آزادي از غيرخـدا، راسـتي،         طلبـي، بـي     يعني صلح،  صفا، اصـالح     
بت، عدالت، جهاد، مبارزه در راه حق و سـاير اخـالق حسـنه              درستي، مح 

هـا    كشاند و بشريت را از زنجير اطاعت هواي نفس و اطاعت انوع بت              مي
 .بخشد ها رهايي مي و طاغوت

 
امان با شرك، جهل، ظلم و  نظير و درگيري بي ـ خلوص و قاطعيت بي4

 فساد
برنـد كـه از    ز از يـاد نمـي  گاهي الهي دارند، هرگـ     كه تكيه   پيامبران به حكم اين   

را انجـام  » او«ها گذاشته شده است و كـار   بر عهدة آن» رسالتي«طرف خداوند  
را دارنـد، يعنـي هـيچ    » خلـوص «همين جهت در كار خود نهايت    دهند، به   مي

 ها هرگـز    آن. منظور و هدفي جز هدايت بشر كه خواستة خداوند است ندارند          
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قرآن كريم در سورة    . خواهند  شي نمي از مردم براي انجام رسالت خود پادا      
طور خالصه گفتار بسـياري از پيغمبـران را در برخـورد بـا اقـوام                  شعرا به 

در اين گفتارها هر پيغمبر به مناسبت مشكل يـا          . خودشان نقل كرده است   
ديده است يك نوع پيام بـراي قـوم خـود     مشكالتي كه در قوم خويش مي 

:  پيامبران تكرار شده اين است كـه    داشته ، ولي يك مطلب كه در پيام همة        
 ».خواهم من اجر و مزدي از شما نمي«

ها به حكم     آن. نظيري همراه است    بي» قاطعيت«پيام پيامبران همواره با     
كنند و در رسالت خويش و ضرورت         احساس مي » مبعوث«كه خود را      اين

پيـام  » قـاطعيتي «ترين ترديدي ندارنـد، بـا چنـان           و ثمربخشي آن كوچك   
 .كنند كه مانندي براي آن نتوان يافت ش را تبليغ و از آن دفاع ميخوي

هـايي   بن عمران به اتفاق بـرادرش هـارون در حـالي كـه جامـه              موسي
پشمينه بر تن و عصـاهايي چـوبين در دسـت داشـتند و همـة تجهيـزات                  
ظاهريشان منحصر به اين بود، بر فرعون وارد شـدند و او را بـه راه خـدا                  

 كمال قاطعيت گفتند اگـر دعـوت مـا را نپـذيري زوال              دعوت كردند و با   
كه ما نشـان   حكومت تو قطعي است و اگر دعوت ما را بپذيري و به راهي        

فرعون با تعجـب فـراوان      . كنيم  دهيم درآيي، ما عزت تو را تضمين مي         مي
هـا،   ها را ببينيد كه از تضمين عزت من در صورت پيـروي از آن           گفت اين 

 .گويند ها، سخن مي در صورت تخلف از آنو از زوال حكومت من 
هاي اول بعثت كه عدد مسـلمانان         پيغمبر اكرم صلي اهللا عليه و آله در سال        

كـرد، بزرگـان بنـي هاشـم را           شايد از شمار انگشتان دو دست هم تجاوز نمي        
ها ابالغ فرمود و با صراحت و قاطعيت          دعوت كرد و رسالت خويش را به آن       

گير خواهد شد و سعادت شما در پيـروي و            ن من جهان  تمام اعالم كرد كه دي    
اور نكردنـي آمـد   ـر آنان چنان سنگين و بـاين سخن ب . قبول دعوت من است   
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كه جـوابي دهنـد متفـرق         آن   همه با تعجب به يكديگر نگاه كردند و بي         كه
نظيرشان هرگز به راه      پيامبران به حكم همين خلوص و قاطعيت بي       . شدند

 .شوند ميسازشكاري كشانده ن
هنگامي كه ابوطالب عموي پيغمبر اكرم، پيام قـريش را بـه او رسـاند،               
كه حاضريم او را به پادشاهي برگزينيم، زيباترين دختران خود را به زنـي              

كـه از     به او بدهيم و او را ثروتمندترين فرد خود گـردانيم بـه شـرط ايـن                
قسـم  بـه خـدا     «: سخنان خود دست بردارد، آن حضرت در جواب فرمود        

اگر خورشيد را در يك كفم و ماه را در كف ديگرم قرار دهنـد، هرگـز از                 
 ».دارم دعوت خود دست برنمي

 
 آفريني براي همه ـ سازندگي و سعادت5

دهند اما تحركي كه صرفاً در جهت سـاختن   ها تحرك مي پيامبران به انسان  
 هـا هـيچ     از آن .  انساني در جهت سعادت بشر اسـت        فرد و ساختن جامعة   

 .زند كه در جهت تباه كردن فرد يا جامعة انساني باشد كاري سر نمي
 

 ـ عادي بودن زندگي شخصي و خصوصي6
العاده از قبيـل معجـزات، عصـمت از گنـاه،             هاي خارق   پيامبران با همة جنبه   

گيـر بـا    نظيـر، درگيـري پـي     نظير، سازندگي بي    عصمت از اشتباه، رهبري بي    
 لـوازم بشـريت را       نس بشرند يعني همـة    جهل و شرك و ستم، باز هم از ج        

رونـد، زناشـويي      خوابنـد، راه مـي      خورند، مـي    ها مانند ديگران مي     آن. دارند
همة نيازهايي كه الزمة بشريت     . ميرند  آورند و باالخره مي     كنند، فرزند مي    مي

ها مانند ديگران مكلف و موظفند و تكاليفي كه           آن. ها نيز هست    است در آن  
حـرام و  . ها هـم هسـت   شود شامل خود آن   ا به مردم ابالغ مي    ه  آن  به وسيلة   

صـورتي     برخـي تكـاليف بـه       ها هم هست، حتـي احيانـاً        ها دربارة آن    حالل
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بيـداري آخـر    ) ص(چنان كه بر رسـول اكـرم      . شود  ها مي   شديدتر متوجه آن  
هر حال پيامبران هرگـز خـود را از           به. شب و خواندن نماز شب واجب بود      

. ترسـند  مانند ديگران و بيش از ديگران از خـدا مـي  . كنند نميتكاليف استثنا   
گيرنـد،    خواننـد، روزه مـي      كنند، نماز مـي     بيش از ديگران خدا را عبادت مي      

كننـد،    دهند، به خلق خدا احسان مـي        كنند، زكات مي    كنند، جهاد مي    حج مي 
كنند، براي تأمين زندگي خود هم كـار          براي بهبود زندگي ديگران تالش مي     

تنها فرق ميان پيـامبران و مـردم   . شوند كنند و هرگز باردوش ديگران نمي   يم
ديگر همان وحي گرفتن و داشتن صالحيتهاي الزم بـراي ايـن گيرنـدگي و      

هـا موجـب آن       ولـي ايـن صـالحيت     . هاي ديگر اسـت     رساندن آن به انسان   
شود كه پيامبران از بشـريت خـارج شـوند و نـوع زنـدگي شخصـي و                    نمي

اگـر غيـر از ايـن       . ها به كلي جـدا باشـد        ها از زندگي ما انسان     خصوصي آن 
بـراي زنـدگي    » الگـويي «و  » انسان نمونـه  «توانستند    ها ديگر نمي    بود، آن   مي

خواه بايد بكوشد خـود را برطبـق           كه هر انسان سعادت     مردم باشند، الگويي  
ه نقـش   اي را مأمور كند ك      اگر قرار بود خدا فرشته     1به گفتة قرآن،  . آن بسازد 

صورت انساني درآيد، تا بتواند در ميـان          پيامبري را بر عهده گيرد، باز بايد به       
 .ها سخن گويد و زندگي كند آدميان ظاهر شود و با آن

 
 نقش وحي در زندگي بشر

طور كه گفتيم، وحي در زندگي خود پيغمبـران نقشـي اساسـي دارد و         همان
هـا ديـده     است كـه در زنـدگي آن  تقريباً ريشه و ماية همه يا بيشتر امتيازاتي    

شود، از قبيل عصمت و مصـونيت از گنـاه و اشـتباه، رهبـري همـراه بـا              مي
 .نظير در جهت سعادت عموم بشر مانند و سازندگي بي خلوص، قاطعيت بي

                                                 
 9سورة توبه ـ آية . 1

 شناخت اسالم     136

 

خواهيم بفهميم كه اين وحـي سـازنده كـه در خـود پيـامبران                 حاال مي 
پراثـر و پرثمـر برپـا       انقالبي چنين پرشكوه و بعثت و رسـتاخيزي چنـين           

 .ها چه نقشي دارد كند، در زندگي ما انسان مي
تا زماني كـه پيـامبران را نشـناخته و از برخـورداري آنـان از وحـي، ايـن                  

خـود وحـي    ايـم، خودبـه   العادة آگـاهي و يقـين، بـاخبر نشـده          فوق  سرچشمة
ن در اين حالت ما هستيم و خودمـا       . تواند در زندگي ما نقشي داشته باشد        نمي

هاي فكري و تجربي خودمان، يعني تنها منبع معرفت و آگـاهي كـه                و فراورده 
كه پيامبران را شناختيم و با دقـت و موشـكافي         ولي بعد از آن   . در اختيار داريم  

ايـم،   ها يافتـه  هاي اختصاصي پيامبري كه در آن     در احوال آنان و توجه به نشانه      
برگزيده به يك سرچشـمة جديـد       هاي    اطمينان كامل پيدا كرديم كه اين انسان      

آگاهي دسترسي دارند و از راه ارتباط مستقيم مبدأ هسـتي بـراي مـا تعـاليمي                 
هـا نيسـت، بلكـه        آورند كه بازده انديشة شخصي يا نتيجة تجربة خـود آن            مي

خـود   وقـت خودبـه   ها، آن   ه  پيامي است روشنگر از جانب آفريدگار براي آفريد       
از ايـن  . كند دهنده پيدا مي ي حساس و جهتها در زندگي ما هم نقش      وحي آن 

ها بر يك سرچشمة تازة آگاهي دسـت          پس ما هم از طريق انبيا و به وسيلة آن         
هاي پرارجي دربارة جهان، آغـاز و انجـام آن و راه راسـت                يابيم كه آگاهي    مي

. هايي كه روشنگر راه زندگي ماسـت  نهد؛ آگاهي  زندگي انسان در اختيار ما مي     
نسان بريده از انبيا تنها به يك منبعِ آگاهي، كه همـان تجربـه و تفكـر               بنابراين ا 

اوست، دسترسي دارد در حالي كه انسان پيوسته به انبيا به دو منبع يعنـي هـم                 
 .به تجربه و تفكر خود و هم به وحي پيامبران، دسترسي دارد

  
 هماهنگي ميان علم و عقل و وحي

توانيد اين هماهنگي را به خـوبي         ايم، مي  جا گفته   چه تا اين    با استفاده از آن   
كران  سوي دنياي بي ها رو به يكسو دارند، به بشناسيد و دريابيد كه همة اين
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هـا و     ها، و در پي يك هدفند، در پي شناخت روشـن آن             حقايق و واقعيت  
البته از نظـر روشـني و قاطعيـت در    . كاربرد اين شناخت در زندگي انسان 

ي و قاطعيت وحي صد درصد است يعني دور از         روشن. يك رديف نيستند  
جا خالص و صد درصد نيست،  هر اشتباه، ولي روشنگري علم و عقل همه

هاي قطعي  مقايسه ميان فراورده. بسا كه در كار آن دو اشتباهي رخ دهد     چه
دهد كـه     هاي قطعي و مسلم علم و عقل نشان مي          و مسلم وحي و فراورده    

هر جا ناسازگاري به چشم     . شود  ري ديده نمي  ها كم ترين ناسازگا     ميان آن 
خورد يا استناد مطلب به وحي قطعي و مسـلم نيسـت، يـا شـناخت و                   مي

داوري علم و عقل دربارة آن قطعي و صد درصد نيست، صرفاً يك حدس 
و تخمين علمي است كه به شكل يك قانون علمي بيان شـده و فقـط تـا                  

 است كه يك قـانون ديگـر      وقتي از ارزش علمي و عملي نسبي برخوردار       
 .در برابرش قد علم نكرده باشد و بنابراين قطعيت ندارد

بينيم قرآن، اين وحي خالص الهي، همواره  به همين جهت است كه مي   
خواهد كـه بينديشـند،       مشوق تفكر، تعقل، تدبر و تعلم است و از همه مي          

و باز علم   . زندنگر باشند، بياموزندو بيامو     كار اندازند، دورن    خرد خود را به   
بينيم كه نه تنها با قرآن  نگر و ناآلوده به غرور را هم مي تجربي و خرد واقع  

و راه قرآن سر جنگ و ستيز ندارد، بلكه نياز انسان را به پيوستن به خدا و   
خواهد كه با استفاده از اين دو منبع  كند و از  او مي انبيا و راه انبيا تأييد مي     
عملـي  : ر اختيارش نهاده، قدم به ميدان عمل نهـد        پرارج آگاهي كه خدا د    

 .»سازي محيط«و » خودسازي«مصمم و با نشاط، در جهت 



 عدل و ميدان گستردة آن
   در اسالم 



 عدل عمومي جهان
براساس بينش اسالم سراسر جهان واقعيتي اسـت كـه براسـاس عـدالت           

ـ        آسـمان » بالعـدل قامـت السـماوات و االرض       «: برپاست ه هـا و زمـين ب
السـماء رفعهـا و     «: چيز تابع نظم و حسـاب اسـت         همه. عدالت برپاست 

.  قـرار داد    »ميـزان « آسمان را برافراشت و براي هر چيـز          1»وضع الميزان 
چيـز بيهـوده و نابسـامان و     رود، هـيچ  سوي هدفي پـيش مـي     چيز به   همه

چـه در     آشفته نيست، از نظمي كه در يك سلول زنده نهفتـه اسـت و آن              
هاي يك    شود تا ارتباط و نظم دقيقي كه در اندام          مشاهده مي دل يك اتم    

از رابطـه و نظـم دقيـق بـين منظومـه شمسـي تـا                . موجود زنـده اسـت    
انگيـزي كـه بـر     ها و آن همه قوانين دقيق و شگفت    ها و سمايي    كهكشان

سراسر جهـان حكمفرماسـت و علـم در تـالش كشـف ايـن روابـط و                  
اي  شـده  همه از وجود انتظام حساب   ها است،     كار گرفتن آن    شناختن و به  

 .دهد خبر مي
: كـه   عبارت است از ايـن    “ عدل”2)ع(براساس گفتاري از حضرت علي    

چيزي «آن است كه    “ جور”: در برابر آن  . »جاي خود قرار گيرد     هر چيز به  «
 »از جاي اصلي خود خارج شود
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در كل جهان، هرگونه تخلف از نظم عمومي و روابـط حـاكم بـر آن،                
الل و آشفتگي است و اعتدال در سـاية قـرار گـرفتن در حـوزة        باعث اخت 

هاي قاطع طبيعي است تا هر چيز به جاي خـود، در مسـير                قوانين و سنت  
 .خود و در روند تكاملي مخصوص به خويش حركت كند

هـاي   نظم و اعتدال از سنن جبري حـاكم بـر طبيعـت اسـت و پديـده             
اعتـدال يـا تخلـف از آن        طبيعي اختياري در انتخاب نوع روابط يا حفـظ          

هايي كـه در برابـر پيـدايش نـوعي اخـتالل در       العمل ندارند و حتي عكس   
شود تا موجبات فساد و موانـع تكامـل را در هـم كوبـد و           طبيعت پيدا مي  

مجدداً نظم را برقـرار كـرده و راه را بـراي رشـد و كمـال بـاز كنـد، نيـز                    
 هـم خـود نظمـي       ها  هر چند اختالل  . هايي جبري در طبيعت هستند      سنت

تـر را مختـل       مخصوص به خود دارند كـه البتـه اعتـدال و نظمـي بـزرگ              
صـورت تضـادي      كند، اما در خود طبيعت عواملي از برون يا درون بـه             مي

 .دارد سازنده، مانع را از پيش پاي برمي
نفوذ ميكروب و ويروس يك بيماري در بدن انسـان و تشـنج و نـاراحتي            

هاي سفيد، يا داروهايي كه از بيرون         العمل گلبول  آورد و عكس    وجود مي   كه به 
رسد و سرانجام نظم و اعتدال عمومي و سـالمت را   بدن به مدد اين مبارزه مي     

 .اي از اين سنت جبري مبارزه با فساد است گرداند، نمونه به بدن برمي
 

 عدل اراده يا عدل ارادي
اص حاكم اسـت    صورتي خ   عدل بر انسان، به خاطر برخورداري از اراده، به        

زيرا در بين همة عوامل، عامل اراده و قدرت انتخاب انسـان نقـش اساسـي                
هاي جبري و حدود بـرد عامـل انتخـاب،            مقايسة نقش عوامل و سنت    . دارد

 بايد گفـت  . وجود آورده است    ترين مسائل فلسفي جهان را به       يكي از بزرگ  



 143    عدل و ميدان گستردة آن در اسالم 

 

ي بشر همين ها ترين انديشه   ترين و در عين حال يكي از حساس         از قديمي 
مسأله است و جالب اين است كه حل اين مسأله و نوع بيـنش انسـان در                 
اين زمينه، با برد تالش و عمـل شـخص و كـارآيي وي در خودسـازي و           

 .سازي رابطة مستقيم دارد جامعه
 مشـاجرة فراوانـي      »اختيار«و  » جبر«در بين مسلمانان نيز بحث دربارة       

 . فراوان به راه انداختهاي كالمي و فلسفي برانگيخت و بحث
را به  ... گروهي با توجه به آياتي كه عزت و ذلت، هدايت و ضالل و              

داند، بدين نتيجه رسيدند كه انسان از خود هـيچ نـوع اراده               دست خدا مي  
اي در دست مشيت الهي اسـت و   اراده  وآزادي ندارد و در حقيقت آلت بي      

: كـه   دهند و آن ايـن      ر مي بر اين مطلب اصل ديگري را هم مورد استناد قرا         
اعتقاد به توحيد در حيطة حاكميت و سلطة مطلقي كه بـراي خـدا قائـل                ”

هاي جهـان ـ حتـي اعمـال و كـردار       كند كه همة پديده هستيم، ايجاب مي
ها ـ در حوزة اراده و مشيت خدا قرار گيرد و هيچ اراده و اختيـاري    انسان

اشـد وگرنـه كـاري كـه        در برابر مشيت مطلق پروردگار وجـود نداشـته ب         
ديگري از پيش خود بكند از حوزة نفوذ خدا خارج شده و با تمركـز امـر              

 “.و اراده در ذات پروردگار سازگار نيست
شد زيرا زبان     طلب زمان تأييد مي     هاي فرصت   اين بينش از نظر حكومت    

بست و اگر آن همه عزت و شكوه و ثروت و تجمل              مردم را از اعتراض مي    
ديدند و خويشتن را دچار فقر و ذلت، نبايستي دم در   حاكم ميرا در دستگاه

دست خداست و او به هـركس بخواهـد ثـروت و     چيز به   آوردند، چون همه  
دارد و مـردم مجبورنـد    دهد و هر كه را بخواهد خوار و ذليـل مـي   عزت مي 

ها بسازند چون  ها و نابرابري عدالتي  وضع موجود را تحمل كنند و با همة بي        
 .شد كه تمام آن موارد، خواست خداست توجيه ميچنين 
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گونه كه توجيه طبقـاتي امپراتـوري ساسـاني مـردم را بـا           درست همان 
داشت، چـون   هاي طبقة خويش سازگار نگاه مي ها و محروميت   محدوديت

در اين طبقه قرار گرفته بودند و انتقال از يك طبقه به طبقـه ديگـر امكـان     
 فشار طبقة خويش را در كنار قدرت و تـنعم           نداشت، بنابراين بايد ذلت و    

 .حساب طبقات باال يا مقامات فوق طبقه تحمل نمايند بي
هـاي    را بـا محروميـت    » ها  نجس«و نيز بينش طبقاتي هندوئيسم، گروه       

دانسـت   شديد حقوقي و اجتماعي براساس جبري تحميل شده محكوم مي      
 . تصور نبودهاي آن قابل ها و رنج و انتقال از اين طبقه و پستي

بنـدي نژادهـا، قبايـل، طبقـات و           گونه راهي براي درجه     در اسالم هيچ  
هاي اجتماعي باز گذارده نشده و همة مردم از نظر خلقت، سرشـت               گروه

 .اند و پدر و مادر در يك صف قرار گرفته
كه حاكم بر سرنوشـت و شـرايط        »  مشيت جبري الهي    طرح مسألة «اما  

 بـا توجيـه و تفسـير خاصـي كـه از آن              اجتماعي مردم باشـد، مخصوصـاً     
توانست در ساكت نگـاه داشـتن مـردم نقـش داشـته               داشتند، به خوبي مي   

كه به نوعي جبـر گـرايش داشـتند غالبـاً     » اشاعره«از اين رو مذهب    . باشد
درآمده بود و حتـي مخالفـان كـه بـه           » مذهب رسمي حكومتي  «صورت    به

 دستگاه حكومت قرار داشـتند      در برابر ) معتزله(نوعي آزادي معتقد بودند     
 .و مورد تهديد و فشار بودند

جمعي ديگر از مسلمانان با توجه به آياتي كه از آن مسأله اختيار مطـرح            
ها واگذار    ها يكسره به خود آن      بدين معتقد شدند كه كارهاي انسان      1شود  مي

 ).تفـويض (سـازند     گيرند و خود سرنوشت مـي       شده و خودشان تصميم مي    
                                                 

ال اكـراه   «،  »لـيس لالنسـان اال ماسـعي      «،  »فمن شـاء فليـؤمن و مـن شـاء فليكفـر           «: از قبيل . 1
 .». . .من اراد االخرة وسعي لها سعيها  «، ». . .الدين  في
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ها و نيـز مسـألة تكليـف و معـاد و       ن پيامبران و انذار و تبشير آن      اينان آمد 
 .بهشت و جهنم را نيز شاهد اين مدعا گرفتند

وانگهي اين مسأله طرح شد كه اگر بنا باشد نظر مخالفان درست باشد             
و كارهاي مردم هم در واقع كار خدا باشد، بنابراين بايد گناهـان و مظـالم          

هي تلقي شود و ساحت مقدس پروردگـار از         ها هم عمل ال     و فسادهاي آن  
بنـابراين در   . و هر كار نارواي ديگري پاك و منزه است        » ظلم«آلودگي به   

 .خدا را طرح كردند» تنزيه«برابر استنادهاي اشاعره مسألة 
 

 بينش عدليه
مذهب عدليه كه همان بينش اصيل شيعه است، در بـين دو نظـر افـراط و             

بـه قـول امـام      . طي از اسالم را معرفي كرد     تفريط، بينش معتدل و حد واس     
» االمـرين   الجبر و التفويض بـل امـر بـين        «: چنين اعالم كرد كه   ) ع(صادق

بـراي  . يعني نه جبر است و نه تفويض، بلكه چيـزي بـين ايـن دو اسـت                
 :توضيح اين نظر بايد مسائل زير دقيقاً مورد توجه قرار گيرد

ايـم و احاطـه و         اول شناخته  را با همة ابعادش در بخش     » توحيد«ـ اصل   1
چيز را در كـل       همه. حاكميت مطلق و امر و فرمان الهي را آشنا هستيم         

دانـيم كـه وسـع كرسـيه السـماوات و             جهان در حوزة ارادة خـدا مـي       
 .ها و زمين را فرا گرفته است االرض ـ قلمرو فرمانروايي او آسمان

 است و علـل و      هاي حاكم بر طبيعت و انسان       صورت سنت   ـ امر الهي به   2
 .عوامل و روابط طبيعي جهان

 انسان است    »اراده«ـ رفتار انسان هم پديدة عواملي است كه از آن جمله            3
هم يك سنت الهي است، يعني خدا خواسـته كـه انسـان    » اراده«و اين  

 .بتواند تصميم بگيرد
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پـس هـيچ    . الهـي اسـت   » امر«انسان هم حاصل    » آزاديِ«بدين ترتيب   
 مطلق خـدا بـر سراسـر         آيد و احاطة    پيش نمي » توحيد«ه  مشكلي در مسأل  

 .عالم هستي و از جمله انسان برقرار است
خواستي اسـت كـه     . نيست» آزادي مطلق «صورت    انسان به » اراده«ـ البته   4

كه بـه تفصـيل     ... به بسياري شرايط طبيعي، محيطي، وراثتي، فطري و         
و بـه   » تفويض«راين  بناب.  باشد  اش بحث خواهد شد، مرتبط مي       درباره

 :كه خود وانهادگي مطلق نيست، مخصوصاً با توجه به اين
هـا و    ـ وحي و پيام الهي، وجود ضـوابط و قـوانين دينـي، امـر و نهـي      5

باالخره مسألة معاد و بازده قطعي عمل، مراحـل تشـريعي و اعتقـادي              
 .دهد  انسان قرار مي »انتخاب ارادي«متعددي فراراه 

آورد  بـار مـي     به» شر و فساد  «،  »سوء اختيار « است كه با     ـ اين خود انسان   6
پس اگر در جامعه ظلم و فسادي وجود دارد، حاصل كار خـود مـردم               

بنابراين ساحت مقـدس پروردگـار از هـر         . است نه مخلوق ارادة خدا    
 .پاك است و تبهكاري و شر از مردم است» آلودگي و تبهكاري«گونه 

 چنين مردمي آفريد كه شر و فساد كنند؟          پاسخ اين سؤال كه چرا خدا اين      
شدند كه نتوانند هيچ كار شـري كننـد و        آيا بهتر نبود كه طوري آفريده مي      

ها همه خوب و صالح باشند؟ ايـن اسـت كـه اگـر بـدين صـورت                    انسان
» موجـود آزاد  «. شـدند   اراده مـي    شدند، موجوداتي مجبور و بـي       آفريده مي 

» صـالح «افـرادي بـه راه      . »شـر  «كنـد و زمـاني      مـي » خير«است كه گاهي    
بنـابراين  . خاصيت آزادي ايـن اسـت  . »فساد«روند و ديگراني به سوي       مي  

اراده و    صورت موجودي بي    اگر انسان به  : بايد سؤال را چنين طرح كرد كه      
شد بهتر بود يـا چنانكـه آفريـده شـده يعنـي               مجبور و محكوم آفريده مي    

 يم؟موجودي آزاد و داراي قدرت تشخيص و تصم



 147    عدل و ميدان گستردة آن در اسالم 

 

 »موجودي آزاد و آگاه«: جواب روشن است
: اش هـم تـن در دهيـد         اكنون كه اين پاسخ را انتخاب كرديد، به نتيجه        

، »حـق و باطـل    «،  »ظلـم و عـدالت    «،  »صـالح و فسـاد    «جهاني آميختـه از     
هاي گونـاگون و آمـاده        ها در جبهه    ، تضادها و درگيري   »آزادگي و بردگي  «

 .نة انسانبراي ايفاي نقش آزادانه و آگاها
خـدايا تـو سـلطه و قـدرت         «: گويـد كـه     ـ خوب، پس اين آيات چه مـي       7

دهي  دهي، تو ذلت مي گيري، تو عزت مي دهي، تو سلطه و قدرت مي  مي
كني، تو گمراه     خداوندا تو هدايت مي   «يا  » .چيز به دست تو است      همه... 
ازندة گـر و سـ   اگر مردم آزادند و خود انتخاب» .و از اين قبيل   ... كني    مي

 !دست خودشان نيست؟ سرنوشت، چرا عزت و ذلت و به
هـايي   ايم كه هر پديده در جهـان تـابع سـنت       مكرر تاكنون خوانده  : جواب

 .ها همان طرح خلقت و امر الهي است است و سنت
عزت و ذلت، فقر و ثروت، پيـروزي و شكسـت، هـدايت و ضـالل،                 

 هسـتند و    هـايي   هـم پديـده   ... مرگ و زنـدگي، قـدرت و محكوميـت و           
بـراي  . حساب باشند و داراي قانون و نظـم و سـنت نباشـند    توانند بي  نمي

پيشـرفت اقتصـادي   . آيـد  دسـت نمـي    جهت بـه    يك فرد يا ملت، عزت بي     
شود، مرگ علت دارد، شكست در يـك درگيـري            خود حاصل نمي    به  خود

هـا را    قبالً گفتيم كه بايـد ايـن سـنت        . علت دارد و پيروزي هم علت دارد      
 .ها، راه كمال را انتخاب كرد ت تا توانست با مهار كردن آنشناخ

هاي دست يـافتن بـه عـزت را     دهد اما به مردمي كه سنت     خدا عزت مي  
» فتح مكـه «خدا مردم مسلمان را در    . اند  اند و در آن راه حركت كرده        شناخته

ها جنـگ و مـرارت و         پيروز كرد اما در سال هشتم يعني پس از تحمل سال          
 يعني مردمي از  ... ها و     وها و به كار گرفتن همة تدبيرها و رازداري        بسيج نير 
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كـار     بـه   »فتح«كه بايد براي دست يافتن به يك        » قوانيني«و  » ها  سنت«همة  
هـا     اين سـنت    »حاصل و معلولِ  «ها    اند تا خدا براي آن      گرفت استفاده كرده  

 .بار آورده است را به» پيروزي«يعني 
هـاي برافراشـته      ار گنـدم را از گريبـان سـاقه        هاي پرب   آري خدا، خوشه  

 دهقان پرتالش و با تدبيري كه همة شـرايط الزم            آورد اما در مزرعة     درمي
 ... براي رشد محصول و مبارزة با آفات را بسيج كرده باشد 

 
 عدل و معاد

عـدل در پـاداش و مجـازات و         : عدل الهي در معـاد تجلـي خاصـي دارد         
ها و جدايي دقيق صفوف از يكـديگر و           نسانبندي اعمال و مراتب ا      درجه

همچنـين  . گونه كه بـوده اسـت       ها همان   هاي انسان   ظهور نهادها و خصلت   
گيريم رابطة عدل را با معـاد         ساير چيزهايي كه دربارة معاد از قرآن فرا مي        

 .كند آشكار مي
وقتي قرار شد عمل آدمي محصول ارادة آزاد خود او باشد و انسان در              

اش مسؤل شناخته شود و به قدر كافي باارزش و بـازده           و آينده برابر عمل   
عمل يا اثر منفي آن از طريق دعوت پيامبران و تشخيص عقـل و وجـدان                
آگاه شده باشد و بر اين اساس، عملي آگاهانه و ارادي انجـام دهـد و يـا                  

هاي روحي خـود و       تالشي براي شكل دادن و جهت بخشيدن به خصلت        
ايالت دروني خـويش داشـته باشـد و بـاالخره تمـام      تعديل يا انحراف تم  

 سازي خود و جامعه انجام دهد، چه را كه در راه بهسازي يا تباه آن
 مـوارد بـازدهي      تمـام ايـن   : در اين صورت عدالت كامل آن است كـه        

دقيق و متناسب و درست با حفظ حدود و اندازة اين اعمال و آثار مثبـت                
 .اش در پي داشته باشد و منفي
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اي دارد، تـا بـه        ركس نسبت به علمي كه كرده است درجه و مرتبـه          ه«
 1».شود طور كامل اعمال خويش را دريافت كنند و به آنان ستم نمي

يابد و به آنان      چه را كه در راه آن كوشش كرده، به تمام مي            هركس آن «
 2».شود ستم نمي

ند، ما    شود و همه با مراقبت كامل محفوظ مي         هيچ اقدامي فراموش نمي   
چـه    خدا آنان را به همة آن     «: اند  چه را كه خود افراد فراموش كرده        حتي آن 

حساب آورده اما خودشان فراموش       ها را به    خدا آن . سازد  اند، آگاه مي    كرده
  3».اند كرده

هر چند كوچك، و به هر صورت و در هر شـرايطي كـه انجـام شـده                  
لقمـان بـه   هـاي   چـه قـرآن ضـمن سـفارش     آيد چنـان    باشد به حساب مي   
 :گويد فرزندش چنين مي

 سنگيني يك دانة خـردل هـم باشـد، و ايـن            اگر عمل به اندازة   ! فرزندم«
ها يا در زمين نهفته باشد، خـدا   دانة خردل در دل سنگي سخت يا در آسمان 

 4».راستي كه پروردگار ريزبين و آگاه است به. كشد آن را بيرون مي
اهنگي و تناسـب اسـت كـه        و چندان بين بازده عمل و خود عمل هم        

روزي كه هركس هر عمل خيـر و شـري    «: كند  گويي خود عمل تجلي مي    
 5».يابد را كه كرده است حاضر مي

                                                 
 ).19احقاف ـ (ولكل درجات مما عملوا و ليوفيهم اعمالهم و هم اليظلمون . 1
 ).25عمران ـ  آل(و وفيت كل نفس ما كسبت و هم اليظلمون . 2
 ).6مجادله ـ (فينئهم بما عملوا احصيه اهللا و نسوه  . . . . 3
 السماوات او في االرض  من خردل فتكن في صخرة او فييا بني انها ان تك مثقال حبة  . 4

 ).16لقمان ـ  (يات بها اهللا، ان اهللا لطيف خبير
ال اكـراه  «، »ليس لالنسـان اال ماسـعي  «، »فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر     «: از قبيـل  . 5
 .» . . .من اراد االخرة وسعي لها سعيها«، ». . .الدين  في
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كس ديگر كـه در ايـن    اوست و نه هيچ » خود«از طرفي مسؤل عمل هركس      
  1». . .كند  هيچ باربرداري، بار ديگري را حمل نمي«: عمل نقشي نداشته باشد

اوست و هركس بدي كنـد    » خود«اي كند، به نفع       تههر كه عمل شايس   «
 2».اوست» خود«به ضرر 

حتي در آن دادگاه عدل، موقعيت فاميلي، نفوذ اجتماعي، مال و منـال،             
روزي كه ثروت   «: گشايند  ها گرهي كاري نمي     ها و واسطه    ساخت و پاخت  

 3»و فرزندان سودي نبخشند
اي كـه كسـي بـه         طهكاران يـار و طرفـدار و نـه واسـ            در آن روز ستم   «

 4»حرفش گوش دهد، نخواهند داشت
كـه روزي     ايم انفاق كنيد، پـيش از آن        چه به شما روزي بخشيده      از آن «

 5».بازي و شفاعتي در كار نيست برسد كه در آن سوداگري و دوست
و هنگامي كه در شيپور رستاخيز دميده شود، بين آنان حب و بغضـي          «

 6». . .در كار نيست 
و موازنة  » روحياتش«و  » عمل«و  » ايمان«است با   » نفس انسان «جا    آنآري  

صـراط  «شـود و در       انجـام مـي   » ميـزان عـدل   «و  » حساب دقيـق  «عمل هم با    
است با تمام خطـوط  » صحيفة زندگي«اي كه همان  و براساس پرونده » مستقيم

 و برتر » غني مطلق «،  »خبير«،  »عادل«نيز، خداي   » داورش«. و شيارها و ابعادش   
                                                 

 ).132انعام ـ  (ريو التزر و ازرة وزر اخ. 1
 ).46فصلت ـ (من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها . 2
 ).88شعراء (يوم الينفع مال و البنون . 3
 ).18غافر ـ (ما للظالمين من حميم و الشفيع يطاع . 4
 ).123بقره ـ  (انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم البيع فيه و الخلة و الشفاعة. 5
 ).101مؤمنون ـ (الصور فال انساب بينهم  فيو اذا نفخ . 6
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هرگونه وابستگي و سودجويي و ضعف و انعطاف در برابر تهديـد و تطميـع               از  
چـه را كـه       هم خود انسان است و تمـام وجـودش كـه همـة آن             » شاهد«. است

زبـان الزم نيسـت   .  تابـد  كند و از سر و رويش برون مي  ساخته است شكوفا مي   
 1. . .ت ها اس ها خود گويا و نمايشگر كردار و خصلت تا بگويد بلكه همة اندام

 

 ها معاد، ميدان گستردة ارضاي همة خواسته
هـاي دنياسـت در سـطحي         برداري از ثمر تالش     جهان آخرت، جهان بهره   

ها و رفتار آدمي است بـا روشـني و            بسيار وسيع و روزگار تجلي خصلت     
ها مطلق    ها و ناكامي    ها همچنين رنج    ها و كاميابي    در آن سرا لذت   . قاطعيت

هـا    خالف اين جهان كه همـة آن        به. اف و خالص  است و گسترده وهم ص    
بدين ترتيب كاميابي پـاك و مطلـق در همـة           . در آن نسبي و آميخته است     

ابعاد زندگي انسان، يعني از نظر جسمي و روحي، مـادي و معنـوي و در                
كنـد و     صورت بهشت جلوه مي     هاي انسان به    مسير همة تمايالت، خواسته   
 .صورت دوزخ بهها  رنج و ناكامي در همة زمينه

هاي بهشت را در اين چند آيه مالحظـه       دامنه و گستردگي برخورداري   
سوي آمرزشـي از پروردگارتـان و بهشـتي كـه پهنـاوري آن                پيش به : كنيد

اما آنان كـه خوشـبخت شـدند، در     2.همانند پهناوري آسمان و زمين است  
 برپاست،  ها و زمين    بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود، مادام كه آسمان         

 3.اين موهبتي است كه قطع نخواهـد شـد        . چه پروردگارت بخواهد    جز آن 
  4.»چه بخواهند برايشان پيش پروردگارشان فراهم است هر آن... «

                                                 
 . . ..و ) 65يس ـ (و ) 24نورـ (. 1
 .21سورة حديد ـ . 2
 .109سورة هود ـ . 3
 .23سورة فصلت ـ . 4
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هر چه نفس آدميان بدان رغبت داشته و چشمها از آن لـذت ببـرد در                
  1.بهشت فراهم است

 است، كران تـا  بدين ترتيب، وسعت بهشت و بعدِ مكاني آن بسي گسترده      
به كران، افق تا به افق، هرجا چشم كار مي كند و هر چه فكر بتوانـد اوج                  

كـه از آن در       از نظر زمان هم بـا تصـوري       . يابد  گيرد خود را در بهشت مي     
اين جهان داريم ابديت است و خلود و فراتر از زمان انـدازه و چگـونگي             

هـا و در حـد        آل  ايـده ها هـم تـا اوج آرزوهـا و            مندي  ها و بهره    اين نعمت 
 .هيچ كمبود و محدوديت ها، بي وسعت خواست و تمايل انسان

هـاي مـادي و جسـمي و لـذات        هاي گسترده، هـم در زمينـه        اين نعمت 
 41بـه عنـوان نمونـه از آيـات          . طبيعي است و هم در بعد معنوي و روحي        

 هـاي گـواراي   هـا، جـام    گـاه     هـا، تكيـه     هـا، بـاغ     سورة صافات به بعد از ميوه     
 همـان سـوره و نيـز در سـورة     48ميان آمـده و در آيـه     بخش سخن به    لذت

و زيبـايي و نشـاط و       » حـور « از   36 و سورة واقعـه، آيـة          71 تا   46رحمن  
گويـد و در      طراوت و انس و صميميت و ديگر خصوصيات آن سـخن مـي            
هاي مجلل و  آياتي ديگر از هواي مطبوع نهرها، درختان سرسبز و خرم، كاخ       

هـا و   كنـد كـه در مجمـوع شـامل لـذت      يم عطرآگين و غيره ياد مي     زيبا، نس 
ها  با وجود اين. هاي مادي در سطحي بسيار عالي و فوق تصور است  كاميابي

 :در بعد روحي و عاطفي و تمايالت عالي انساني آياتي از اين قبيل داريم
 2».اند “كرامت و احترام”و آنان در بهشت نعمت، برخوردار از ... «
  3،»و به گفتار پاك و پاكيزه راه يابند. ..«، 

                                                 
 .72سورة زخرف ـ . 1
 .35سورة معارج ـ آية . 2
 .22سورة حج ـ آية . 3
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  1،»كنند جا شادباش ورود و آرامش دريافت مي در آن«
  2،»كنند و هر كينه كه در دل آنان بود بركنديم و برادروار زندگي مي«
 3.»گيرد نشاط و شادماني آنان را فرا مي«

و خـاطر     كنيم كه در بهشت انبساط      از اين آيات و نظاير آن استفاده مي       
ها از هـر گونـه        آرامش و شادي و خرمي و شكوفايي وجود دارد و انسان          

 . كننده و نگراني به دورند ترس، اضطراب، كينه، بدزباني، برخورد ناراحت
پايـان و غيرقابـل زوال        هـاي بـي     روشن است كه اگر در بهشت نعمت      

چيـز فـراهم    است و براي همه بدان اندازه كه آرزو كنند و بخواهنـد همـه        
د، بنابراين تزاحم و تضاد منافعي در كـار نيسـت تـا احسـاس خطـر،                 باش

بينـيم كـه    در هـر حـال مـي   . حسد، انتقام و وحشتي وجـود داشـته باشـد    
هاي انساني در همه جهـت و از هـر نـوع بـه خـوبي             تمايالت و خواست  

اشباع و ارضاء شده و در نتيجه انساني برخوردار در همة ابعـاد وجـودي                
 . كند انساني را لمس ميخود، حقيقت زندگي 

واهللا يضـاعف   (در عين حال در حال حركت و افزايش و سير كمـالي             
هـا و فكرهـاي خـود را بـارور و             خصوص آنان كه عقل     به) ... لمن يشاء   

اند، بارور و پيشتاز      گونه كه ساخته شده     اند، همان   جوشان و متكامل ساخته   
 . دهند وجودشان به زندگي بهشتي خويش ادامه مي

كه انسانِ بهشتي به موهبتي عظيم دسـت   چه گفتيم باالتر اين     ز همة آن  ا
ترين اوج كاميابي براي يك روح بلند و متعالي است و آن        يابد كه عالي    مي

 4“و رضوان من اهللا اكبر” : و خشنودي پروردگار است» رضوان الهي«
                                                 

 .22سورة حج ـ آية . 1
 .47سورة حجر ـ آية . 2
 .11 سورة دهر ـ آية. 3
 .7222سورة توبه ـ آية . 4
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يابد كه خدا ـ مظهر تمام كماالت و فضايل، حقيقت مطلق   انسان درمي
 مقصد و منتهاي حركت و تكامل كل جهـان ـ از او راضـي اسـت پـس      و

بينـد و     چيز را يافته است و سراسر هستي را با خود مأنوس مي             گويي همه 
هـا را بـه خـود نزديـك و بـين او و روح جهـان و                    ها و خوبي    همة كمال 

اي   هـا فاصـله     ها، اميدها و تـالش      ها،  خيرها، نعمت     سرچشمة تمام خوبي  
كند به وصال مطلق رسيده و به قرب حـق و لقـاء اهللا                 مي احساس. نيست

 .نايل شده است
 

 نقش اعتقاد به معاد در اعتدال زندگي
چـه تـاكنون دربـارة انسـان و آينـدة او و بـازده قطعـي اعمـال و                  آن  با همة 
هاي او و تجلي انسان با همة ابعاد وجودش در معاد خوانـديم بـدين                 تالش

اي در انسـان پيـدا شـد و     بنـدي و عقيـده      ن پـاي  رسيم كه اگر چني     نتيجه مي 
اي باور داشت، اهتمام و مراقبت بيشتري در سـاختن       راستي به چنين آينده     به

بينـد هـر      وقتي مـي  . هاي خويش خواهد داشت     خود و شكل دادن به تالش     
روي و طغيـاني      گونه انحرافي در اشباع غرائز و تمايالت و هر گونـه زيـاده            

چنـين شخصـيت    شود و تجلي اين    ها و فسادها مي     طها و سقو    باعث اسارت 
دنبـال نخواهـد      نامعتدل و فاسدي در آخرت جز رنج و تبـاهي و دوزخ بـه             

 .داشت، در رشد دادن به همة ابعاد وجود خود كوشش خواهد نمود
ديديم كه بهشت، مظهر يك زندگي كامل و جامع انساني است و هدف             

در اين جهان در حدود شـرايط       حتي  . چنين زندگي است    اسالم ساختن اين  
شود و هم     آل، هم جسم خوب پرورده مي       و امكانات آن در اين زندگي ايده      

جان، هم سالمت تن تأمين و هم سالمت روان، هم باغ و مسـكن و غـذا و       
 . لباس است، و هم آرامش در روابط حسنه و روح پاك و سالم
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ني خـود را در     بنابراين با اعتقاد به چنين سرانجامي زندگي ايـن جهـا          
كار، آبادي، تالش، تحصيل، بهداشت، علـم و        : دهد  همة جهات سامان مي   

صنعت، ترقي، قدرت و در عين حال عـدالت، بـرادري، آزادگـي، حقـوق       
انساني، صفا و صميميت، آرامش، فكر روشـن، دل بيـدار، عقـل شـكوفا،               

آري، عقيدة درسـت    . دوستي، خيرطلبي و معنويت     رشد و هشياري، انسان   
 . سازد سونگر و تالشگر مي  معاد، انسان متعادل و همهبه



 تكامل     حيات انسان و



 حيات
هـا آشـنايي داريـم موجـودات زنـده            هاي طبيعي كـه بـا آن        از ميان پديده  

انگيزتر دارند، گويي موهبـت حيـات نقطـة           تر و شگفت    مكانيسمي پيچيده 
 .كمالي است در روند حركت طبيعت

ع تفكر فلسفي و بينش اعتقادي كه دارا باشـد،  هيچ دانشمندي با هر نو   
در اين مسأله شكي ندارد كه موجود زنده خـواص و آثـاري دارد كـه در                 

موجود زنده داراي خاصيت صيانت نفس      . شود  موجود غيرزنده يافت نمي   
و دفاع از خود، انطباق با محيط، تغذيـه، رشـد، توليـد مثـل و در مراحـل        

لذا قـوانين شـيمي     . ه احساس و شعور است    جا شدن و باالخر     باالتر، جابه 
آلي با شيمي معدني متفاوت است و نيز قوانين مربـوط بـه فيزيولـوژي و                

 .شناسي بيولوژي با قوانين مربوط به زمين
جا كه مشاهده و تجربه علمي نشان داده، پيدايش موجود زنده از              تا آن 

ايش صـورت پيـد     موجود زنده ديگري اسـت، نـه از مـاده غيرزنـده و بـه              
در عين حال شك نيست كه موجود زنده در مرحلة . الساعه نيز نيست خلق

خاصي از مراحل تكامل طبيعـت پديـد آمـده و طبعـاً پيـدايش حيـات را               
 آيد كه منشأ حيات چيست؟ بنابراين اين سؤال پيش مي. آغازي بوده است

هـاي مختلفـي      در مورد آغاز پيدايش حيات در روي كرة زمين فرضيه         
 :ه، از جملهعنوان شد
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نخست توسط سلول حياتي آن از كرات ديگر به زمـين آمـده             » حيات«ـ  1
 .است

ـ مواد الزم براي تشكيل سلول زنده بـا گـرفتن انـرژي الزم در شـرايط                 2
خاصي، به طور تصادفي تبديل به واحد موجـود زنـده شـده و از آن،                

 .حيات در سراسر كرة خاك پراكنده شده است
ه يكباره و بدون مقدمه با مشيت الهي در كرة زمـين            ـ نخستين موجود زند   3

 .اند وجود آمده تر از نسل آن به يافته پيدا شده و موجوداتِ زندة تكامل
ـ هر يك از انواع موجودات زنده به طور مستقل با افاضة الهي در زمين               4

 .و نظراتي ديگر. پديد شده اند
. ها درسـت اسـت   يهجا بحث ما آن نيست كه كدام يك از اين فرض            در اين 

تر دانشمندان بايد بدان پاسخي قطعـي         اين بحثي است كه تحقيقات وسيع     
صورت يك اصل يادآوري كنيم      چه بايد در اين مبحث به       آن. و علمي دهد  
هاي خداست، هر حياتي و هر        يكي از آيات و نشانه    » حيات«اين است كه    
ات و  اي، خـواه حيـات نخسـتين و خـواه حيـات در تطـور                موجود زنـده  

 :و اين منطق قرآن است كه. هاي بعدي آن جلوه
  1»انديشيد؟ در آفرينش خود شما شاهد گويايي است بر خدا، آيا نمي«
كـه مـرده    فرستد و زمـين را پـس از آن        خداست كه از آسمان آبي مي     «

  2».اي است براي مردم شنوا راستي كه در اين، نشانه به. كند است زنده مي
 

 ساختن سلول زنده
هاي دانشمندان در ساختن سلول زنده به ثمر رسـد،   دين ترتيب، اگر تالش   ب

 گونـه كـه   گونه تزلزلي پيدا نخواهد كرد، همـان   منطق خداپرستان واقعي هيچ   
                                                 

 .21سورة ذاريات ـ آية . 1
 .67سورة نحل ـ آية . 2
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ها، ايجاد باران مصنوعي، پيوند اعضـاء موجـود زنـده      پرواز بشر به آسمان   
رشـت  به بدن ديگري، ساختن مغز الكترونيك و هزاران دستاورد ريـز و د         

بشر، درگيري با خدا و هماوردي با او نيست بلكـه تالشـي اسـت در راه                 
وري از مواد طبيعـي و        بارور كردن قدرت سازندگي و ابتكار انسان و بهره        

هـا و     خواند، چنانچه انديشه    نيروهاي نهفتة آن، همان كه قرآن بدان فرا مي        
شـده و آمـاده   هاي طبيعي، ساخته و پرداخته        كار افتد و نعمت     ها به   مهارت

 .مصرف و استفاده شود
ايـم، سـير علمـي حركتـي اسـت در جهـت          طور كه بارها گفته       همان

البته فراموش نشود كه خالقيـت      . هدايت الهي، نه در جهت مبارزه با او       
گيـري   انسان، به معني ايجاد يك پديده يا سنت طبيعي نيست بلكه بهـره     

يجـاد شـرايط الزم در      از مواد و انرژي موجود در طبيعـت و تنظـيم و ا            
هاي علمي و قـوانين طبيعـي اسـت كـه در آن        جهت كاربرد همان سنت   

راستي اين امكان وجود داشته باشد كه از تركيب     اگر به . نهاده شده است  
مواد طبيعي در شرايط خاصي خاصيت حيات پيدا شود ـ كه هنوز بشـر   

ت و بدان دست نيافته است ـ در اين صورت، بشر قانون پيـدايش حيـا    
گونـه كـه    هاي مربوط به آن را كشف كرده اسـت، همـان   شرايط و سنت  

منـد    هاي مادي و غيرحياتي را كشف و از آن بهـره            قبالً بسياري از سنت   
اما مگر كشف يك قانون و استفاده از آن، به ساحت طراح و      . شده است 

تـر، مگـر زوج نـر و          كنـد؟ در سـطحي پـائين        گذار خللي وارد مي     قانون
وجـود خـدا و       كنند، به   كه مقدمات پيدايش فرزندي را فراهم مي      اي    ماده

سازند؟ يا كشاورزي كـه زمينـه را بـراي            اي وارد مي    آفرينندگي او لطمه  
سـازد، خـداي آفريننـدة محصـول را           كشت و رشد محصول فراهم مـي      

 بسته كرده است؟ دست
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كنـيم كـه مـاده در         پيدا شد كشف مي   » حيات«اگر از ماده در شرايطي      
تواند به حدي برسد كه خاصيت حياتي را بپذيرد           ت تكاملي خود مي   حرك

. اي باالتر در سـير وجـودي خـود پيـدا كنـد              مرحله» حيات«و با دريافت    
از آيـات   «: گويـد    مي  جالب است كه قرآن حتي در آفرينش انسان صريحاً        

  1»... الهي است كه شما را از خاك آفريد 
» انسـان «طـورات گونـاگون،     آري، اين خاك تيره اسـت كـه پـس از ت           

گل « و   2»لجن«يا دربارة آفرينش انسان از      . شود  ترين موجود زنده مي     عالي
 :گويد سخن مي 3»چسبنده

 4.داند مي» آب«اي را از  يا آفرينش هر موجود زنده
با اين افق باز قرآن، ديگر جاي آن نيست كه مسـلمان پيـرو قـرآن در                 

 . بماندكننده اسير هاي تنگ و محدود چهارچوب
 

 حيات، پديدة الهي
ممكن است يادآوري شود كه قرآن صـريحاً آفـرينش حيـات را بـه خـدا                 

 :دهد نسبت مي
 .اوست كه مرگ و زندگي را آفريد»  . . .الَّذي خَلق الموت و الحياة«
 .ميراند كه شما را زنده كرد و سپس مي آن» الّذي احياكم ثم يميتكم.. .«

توانـد موجـود      نيست كه كسي ديگـر نمـي      گونه آيات آن      آيا معني اين  
 :زنده درست كند؟ در پاسخ بايد گفت
                                                 

 .20سورة روم ـ آية . 1
 .26سورة حجر ـ آية . 2
 .11سورة صافات ـ آية . 3
 .30سورة انبياء ـ آية . 4
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دهد، از آمـدن   هاي طبيعت را به خدا نسبت مي اوالً، قرآن همه دگرگوني  
امـا در مـوارد ديگـر    . ها تا آفرينش انسـان را      باران و رام كردن درياها و كوه      

ـ      ها را به عوامل طبيعي نيز نسبت مـي          همين دگرگوني  ن دو دسـته    دهـد و اي
چـرا كـه    . كنند  آيات مخالف يكديگر نيستند بلكه كامالً يكديگر را تأييد مي         

هاي الهـي   هاي طبيعي است، همان سنت  قوانين علمي كه حاكم بر دگرگوني     
رويـة حـوادث    و طرح خلقت است و معني مشيت خدا، انجام مستقيم و بي     

 .ت استايجاد نظم و سنت در تحوالت طبيعي، خود مشي. طبيعت نيست
يـابيم، نشـانِ      ، اگر در زمينة حيات، عنايت مخصوصي در قرآن مي           ثانياً

» حيـات انسـان   «چه وقتي نوبـت بـه         اهميت و ارزشمندي آن است، چنان     
دانـد، كـه در بحـث انسـان بـدان             رسد، خدا آن را نفخة روح الهي مي         مي

 .خواهيم رسيد
اي اسـت از      ههاي طبيعت، تجلي تـاز      ثالثاً، هر جهش تكاملي در پديده     

خاصه، اگر اين جهش، حركت حياتي باشد و        . مشيت الهي و طرح خلقت    
موجودي مادي بتواند بدان مرحله از تكامـل برسـد كـه افاضـة حيـات را             

 .بپذيرد و موجودي زنده شود و سرانجام به حيات انساني دست يابد
 

 انسان و تكامل
مارك از پيش در ايـن      ال. اي ديرينه دارد     سابقه  نظرية تكامل، در شكل كلي    

زمينه اصولي عنوان كرد و داروين در مطالعات گسترده و شـايان تـوجهي             
هـا انجـام داد، قـرائن علمـي           كه روي موجودات زنده و شيوة پيدايش آن       

 :دست آورد و برآن شد كه فراواني بر تكامل موجودات زنده به
د را بـا آن  تدريج خـو  هر موجود زنده در هر محيطي كه زندگي كند بهالف ـ  

 دهد، يعني نيازهاي طبيعي خود را از قبيل تأمين غذا و            محيط تطبيق مي  
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  ها احياناً   دهد و اين تالش     دفاع از خود در شرايط آن محيط انجام مي        
مانند پيدا شدن پـرده     . (موجب تغييراتي در اعضاء بدن او خواهد شد       

ود هاي پاي اردك در محيطي كه براي تـأمين غـذاي خـ         در الي پنجه  
ها شـده يـا بلنـد شـدن گـردن زرافـه وقتـي         مجبور به شنا در باتالق   
 .)هاي بلند درختان استفاده كند مجبور شد از برگ شاخه

تـدريج طـي چنـدين نسـل انجـام       ب ـ اين تغييرات عضوي ـ هر چند به  
 .گردد هاي بعد منتقل مي شود ـ از طريق وراثت به نسل مي

دست آوردن غذا و انتخـاب   ت و بهج ـ موجودات جاندار براي ادامة حيا 
جفتي مناسب در كشمكش هستند و ايـن تنـازع بقـا و درگيـري بـا                 
عوامل محيط زيسـت و ديگـر جانـداران، اصـلي ثابـت در زنـدگي                

 .هاست جانداران و از عوامل تغيير شكل آن
مانند كه بهتر بتوانند خـود را   د ـ در نتيجة اين تنازع موجوداتي باقي مي 

ق داده و شرايط الزم براي زندگي در محـيط طبيعـي            با محيط تطبي  
تـر و ناسـازگارتر       خود را فراهم كرده باشـند و موجـودات نـاتوان          

بدين ترتيـب، انـواع جانـداران رفتـه      . تدريج از بين خواهد رفت      به
مانـد و تكامـل انـواع         رفته به يكديگر تبديل شده و نوع بهتـر مـي          

 .گيرد صورت مي
 

ودات زنده، از جمله انسان، بر مبناي اين اصول،         اعالم نظريه پيدايش موج   
اي از برخورد آراء موافق و مخـالف         در زمان داروين و پس از وي، معركه       

راستي آهنگ تحقيق علمي داشت  اين برخورد آراء گاهي به    . وجود آورد   به
گرفـت، چـون گفتـه        و گاه هم از تعصبات مذهبي يا ضدمذهبي ريشه مي         

چه در سِفْر پيـدايش تـورات         ار داشته است با آن    چه داروين اظه    شد آن   مي
 .دربارة پيدايش جهان و انسان آمده مخالف است
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كه نظريه تكامل از زمان داروين تا امروز، حتـي            چه مسلم است اين     آن
تـر    در ميان موافقان هم به همان صورت نخستين باقي نمانده و با گسترده            

شناسـي   يات تـازة ديرينـه  شدن ميدان تحقيقات تجربي و اسـتفاده از كشـف    
هاي باستاني، دچار تغييراتي شده اسـت         طبيعي، بخصوص در زمينة انسان    

 :و تقريباً در همة اصول ياد شده، مسائل جديدي طرح شده است
ـ آيا پيدا شدن عضو جديد يا هـر گونـه تغييـر عضـوي در اثـر اسـتعمال        

ناگهاني كـه   عضو و كوشش براي سازش با محيط است، يا براي اين تغييرات             
 گيرد علل ديگري وجود دارد؟  صورت مي1 )موتاسيون(صورت جهش  به

 آيا صفات اكتسابي قابل وراثت است يا تحقيقات ژنتيك ايـن             ـ اصوالً 
 كند؟ مسأله را رد مي

ـ آيا تغييرات عضوي ـ به هر دليـل كـه صـورت گيـرد ـ هميشـه در        
ـ            ا شـرايط محـيط و      جهت بقا و تكامل است يا احياناً باعث ناسـازگاري ب

 مرگ و نابودي؟
ـ آيا انتخاب طبيعي همانند انتخاب مصنوعي اسـت كـه نـژاد موجـود          

برد يا چنين نيست؟ زيرا در گياهان و حيوانـات    سوي تكامل مي    زنده را به  
خورد، بـرخالف   وحشي، همساني و وجود نوع متوسط بيشتر به چشم مي  

نـوع و تكامـل بيشـتري       انتخاب مصنوعي كه به گياهان و حيوانات اهلي ت        
 .هاي ديگر از اين قبيل »آيا«و .  بخشد مي

شناسـي    با وجود اين، اصـل نظريـة تكامـل در محافـل علمـي طبيعـت               
صورت يك اصل موضوعي براي علوم طبيعـي مـورد قبـول قـرار گرفتـه              به

شناسـان برجسـتة غيرمتعصـب،        در عين حال، شك نيست كه طبيعت      . است
  نظريات علمي بسيار ديگر، به قطعيت كامـل        هرگز براي اين نظريه همچون    

                                                 
1. Mutation 

 شناخت اسالم     166

 

هاي علمي و تجربـي جديـد كـه در            معتقد نيستند و راه را به روي كاوش       
گويند   دانند و همين اندازه مي      جهت مخالف اصول تكامل باشد، بسته نمي      

اي كه جانشين اصل تكامل باشـد        هاي علمي هنوز به اصول تازه       كه كاوش 
 .اند دست نيافته

نظـر و خـالي از     گـرِ برخـوردار از دقـت        يـك كـاوش   : يمگوي  اينك مي 
تعصب وقتي به نتايج مشاهدات عيني دربـارة پيـدايش موجـودات زنـده              

 :كند توجه كند اصول زير را استنتاج مي
ـ موجودات زنده برحسب درجة تكامل، تـوالي تـاريخي دارنـد، يعنـي              1

 .شده استتر پس از انوع ديگر پيدا  معموالً در بستر تاريخ نوع كامل
ـ اين توالي تاريخي شبيه همان توالي تاريخي اسـت كـه در ميـان كليـة                 2

گويي نشو و نماي همة جهان هسـتي از         . شناسيم  موجودات جهان مي  
هـا    ها و منظومه    صورت كهكشان    به  وضعي يكنواخت و بسيط، تدريجاً    

هاي خالي از آثار حيات به شرايط پيدايش آن، و            آيند و از محيط     درمي
رفته، و جـانوران در       گونه از جانداران گياهي به جانوران پيش        همينبه  

طور كلي در     به. اند  ترتيب دنبال يكديگر قرار گرفته      هاي تكاملي به    دوره
 .اند تر پديد آمده تر پس از موجودات ساده طبيعت موجودات پيچيده

شناسـيم،    اي كه مي    ترين موجود زنده    ـ بين نخستين موجود زنده و كامل      3
 .تشابه كلي ارگانيك وجود دارد

گذراند كه بـه      ـ جنين انسان در دورة كوتاه تكامل جنيني، مراحلي را مي          4
 .مراحل تكامل كلي موجودات زنده در بستر تاريخ شباهت كلي دارد

زد » حـدس علمـي   «تـوان     گذاريم مي   وقتي قرائن باال را پهلوي هم مي      
، نـه   )ترانسفورميسـم  (كه انواع موجودات زنـده از نسـل يكـديگر باشـند           

 ).فيكسيسم(وجود آمده باشند  كه هر نوع جداگانه و مستقالً به اين
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 حدس علمي، نه اصل قطعي
اما انصاف اين است كه ارزش اين استنتاج در حد يك حـدس علمـي              

تواند يك اصل قطعـي      كند و هرگز نمي     است كه قرائني آن را تأييد مي      
گر دقيق و دور از تعصـب       كاوش ناپذير تلقي شود، زيرا همين      و ترديد 

هاي مختلف نيـز نگـاه كنـد، كيفيـت          وقتي به تاريخچة پيدايش ماشين    
يابد كه با هيچ يك از آن چهار نتيجه كه گفتـيم   اي از تكامل را مي  تازه

بـه  » ترانسفورميسـم «ها بر مبناي    كه پيدايش ماشين    منافات ندارد، با آن   
هــا از يكــديگر پيــدا  نمعنــي امــروزي آن نيســت، يعنــي انــواع ماشــي

 .اند نشده
هـاي زيـر      ها هـم نتيجـه      آري، از بررسي عالمانه تاريخ پيدايش ماشين      

 :آيد دست مي به
يكـي پـس از     (ها برحسب درجة تكامل، توالي تـاريخي دارنـد            ـ ماشين 1

 ).اند تر شده ديگري كامل
چه در پيدايش كلية موجـودات   ـ اين توالي تاريخي چيزي است شبيه آن    2

 .ن سراغ داريمجها
شناسـيم، تشـابه كلـي     ترين ماشين كـه مـي   ـ بين نخستين ماشين و كامل    3

 .ارگانيك وجود دارد
يافته در كارخانـه، شـبيه    ـ مراحل كلي ساخته شدن آخرين ماشين تكامل      4

 .تر صورتي فشرده هاست ولي به مراحل كلي تكامل ماشين
تـر    انـواع كامـل   دانـد كـه پيـدايش         كس مي   با وجود چهار اصل فوق، همه     

نيسـت، يعنـي    » ترانسفورميسـم «صـورت     تر، به   دنبال نوع ساده    ها به   ماشين
 .تر نيستند هاي ساده تر از نسل ماشين هاي كامل ماشين
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ها ناشي از تكامل فكـر و انديشـه و ابتكـار و كـارايي                 تكامل ماشين 
اي كـه     انساني است كه سازنده و پديدآورندة آن است و حاصل تجربـه           

 اندوخته است، اما در هر حال نـوع برتـر، متولـد از نـوع سـابق          از پيش 
 .نيست

درست است كه در ماشين اصوًال اين امكان وجود نـدارد كـه ماشـين               
. تر متولد شود اما در جانـداران ايـن امكـان هسـت        تر از ماشين ساده     كامل

تواند زمينة حدس علمي تولد كامل        ليكن امكان تولد در جانداران فقط مي      
كه دليل قطعي بر تحقق آن باشد، زيرا امكـان   ناقص را تأييد كند، نه اين   از  

 .يك چيز هرگز دليل كافي بر تحقق و وقوع آن نيست
كنيم كه تـوالي      هاي ديگر تكامل حتي به مواردي برخورد مي         در نمونه 

تاريخي مراحل تكامل، به تكامل فكر و تجربة سازنده هم مربـوط نيسـت              
جي استعداد و پذيرش و قابليـت موجـودي مربـوط           بلكه به افزايش تدري   

ماننـد تكامـل در فراگيـري    . است كه در بستر تكامـل قـرار گرفتـه اسـت           
معلومات از سنين كودكي تا سنين باالتر يا تكامل در قدرت يادگيري يك             
زبان بيگانه كه به تكامل استعداد قابليت يادگيري فـرد يادگيرنـده مربـوط              

گـر دقيـق و خـالي از          در نتيجه، يك كـاوش    . دهاست، نه به تكامل ياددهن    
 :گويد تعصب ـ خواه موافق يا مخالف ـ در زمينة تكامل چنين مي

جا كه مـا آگـاهي داريـم، موجـودات جهـان و موجـودات زنـده           ـ تا آن  1
 .برحسب درجة تكامل، توالي تاريخي دارند

 تـر  تـر، از نسـل موجـود سـاده      شناسيم كه موجود كامـل      ـ مواردي را مي   2
 .وجود آمده است به

آورد كـه ايـن وضـع در كليـة         وجـود مـي     ـ قرائن كلي اين حدس را بـه       3
 .موجودات عموميت داشته باشد
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ـ با اين وجود اين صرفاً يك حدس علمي است و راه تحقيق علمي بـه                4
 .چه در بند باال گفته شد باز است روي نظرهاي مخالفِ آن

ي است دانا و توانا كـه پديدآورنـده    ـ برطبق اين اصل كه جهان را آفريدگار 5
 ايـن    اندركار جهان است، كـامالً        و مدبر عالم هستي است و همواره دست       

احتمال وجود دارد، كه در برخي از موارد پيدايش انـواع در بسـتر تكامـل            
البتـه نـه   . هـا گفتـيم   گونه كه در مورد ماشين    صورت مستقل باشد، همان     به

نـه،  ! يجاً تجربه و تكامل پيدا شده اسـت بدان جهت كه در ذهن خالق تدر    
يعني  .است تكاملي موجود  حركت خلقت، طرح اصوالً كه اساس آن بر بلكه

وجـود آينـد،      تر به   تدريج انواع كامل    مشيت الهي چنين خواسته است كه به      
 .گونه كه در مراحل رشد جنين، يك حركت تكاملي وجود دارد همان

 

 در خصوص پيدايش انسان
شناسي علمي براساس روند كلي خود بـر          يدايش انسان، طبيعت  در مورد پ  

تدريج از نسل جانـداران پـيش           اين نظر است كه انسان در بستر تكامل، به        
شواهدي كه بر ايـن مطلـب بدسـت آمـده زيـاد         . از خود پديد آمده است    

. است، اما قرائني هم كه برخالف آن بـه دسـت آمـده اسـت كـم نيسـت                  
ــا   ــارنظر درب ــي و اظه ــه   بررس ــرائن را ب ــن ق ــواهد و اي رة ارزش آن ش

چـه بـه طـور كلـي بايـد دربـارة        اما آن. گذاريم شناسي علمي وامي   طبيعت
 :پيدايش انسان يادآور شويم چند مطلب است

چه دربارة دنياي نخستين بشر بر مبناي اصول تكامل گفته شده يا گفتـه                ـ آن 1
ل تكامل گفتـيم،  شود، مشمول همان اصل كلي است كه قبالً دربارة اص         مي

كنـد    رود و قرائني آن را تأييد مي        يعني از حد يك حدس علمي فراتر نمي       
صورت يك اصـل موضـوعي پذيرفتـه          هاي علمي به    كه براي ادامة كاوش   

 .شود و هرگز نبايد يك اصل صد درصد قطعي تلقي شود مي

 شناخت اسالم     170

 

ران كه، پيدايش بشر بر مبناي اصول تكامل كه او را از نسل جـانو               تر آن   ـ مهم 2
گونـه منافـاتي بـا اصـول اديـان            خود هـيچ    خودي  داند، به   پيش از خود مي   

مـا بارهـا   . آسماني، بخصوص اعتقاد به آفريدگار دانا و تواناي جهان ندارد       
ايـم كـه خـدا        هاي تعليمات ديني ايـن اصـل را يـادآوري كـرده             در كتاب 

رود، آفريـدگار و مـدبر        گونه كه در قرآن از آن سـخن مـي           خصوص آن   به
اي از    طبيعت است، بنابراين نظام مـتقن طبيعـت، آيتـي از آيـات و نشـانه               

پس، همـة ايـن     . كنندة او   هاي اوست، نه واقعيتي در برابر او و يا نفي           نشانه
 .ها و يا مشاجرات علمي براي شناختن نظام واقعي طبيعت است تالش

صـول  اي كه سبب ايجاد اين تصور شده است كه ميان مذهب و ا              ـ تنها نكته  3
كلي تكامل تضاد وجود دارد اين است كه از سِفْر پيـدايش عهـد عتيـق و                 

هـاي موجـود در       شود كه انسان    ظواهر برخي آيات قرآن چنين استفاده مي      
زمــين از دودمــان انســاني برگزيــده بــه نــام آدم هســتند و آفــرينش آدم، 

كه او از نسل جانـداران پـيش از خـود             آفرينشي مستقل بوده است، نه اين     
 :كه در اين بخش خاص بايد به چند نكته توجه شود. ديد آمده باشدپ

چه در سفر پيدايش عهد عتيق در اين زمينـه آمـده از نظـر محققـان      الف ـ آن 
اي   تواند سنديت قطعي ديني داشته باشد زيرا عهد عتيـق مجموعـه             نمي

 .هايي از آن ابهام تاريخي وجود دارد است كه در اصالت قسمت
ن در عموم آيات مربوط به آفرينش آدم روي اين نكته اسـت كـه   ب ـ تكية قرآ 

در آفرينش او كاري خاص و برجسته صـورت گرفتـه و آن حلـول روح        
و جهشـي   » موتاسـيون «الهي در پيكر مادي و خاكي اسـت و ايـن خـود              

زيرا بدين ترتيب بر روي زمـين موجـودي خـاكي           . است در كار آفرينش   
تـازي    تاز روي زمـين خواهـد بـود؛ يكـه          وجود آمده كه از آن پس يكه        به
 معارض كه هيچ موجودي از موجودات مرئي و نامرئي جهـان خلقـت            بي
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توانايي ندارند او را كامالً محدود كنند، نه در جهت گرايش بـه خـدا و                
 .نه در جهت گرايش به هوا و اهريمن

آسـاي   ج ـ در ميان آيات قرآن تنها يك آيه است كه روي آفرينش معجزه 
 :تكيه دارد كه در آن آيه چنين آمده استآدم 

سرگذشت عيسي پيش خدا نظيـر سرگذشـت آدم اسـت، او را از خـاك                «
 1».دنبال آن پديد آمد و به! بپرداخت، سپس به او گفت باش

) ع(دنبال آياتي آمده است كـه مربـوط بـه حضـرت عيسـي               اين آيه به  
زند خـدا و   كند كه عيسي مخلوق خداست، نه فر        است و همواره تأكيد مي    

چه در سرگذشت عيسي آمـده كـه وي از مـريم عـذرا بـه دنيـا آمـده،                   آن
شود كه  عنوان پدر در كار باشد، دليل آن نمي       كه پاي انسان ديگري به      آن  بي

عيسي پسر خدا خوانده شود زيرا پيـدايش ايـن فرزنـد از مـادر ـ بـدون       
.  دادالعـاده بـود كـه بـه ارادة خـدا رخ      دخالت پدر ـ يك رويـداد خـارق   

همچنان كه پيدايش آدم، يعني جاندار داراي روح الهي نيـز يـك رويـداد               
 .العاده بود كه به ارادة خدا روي داد خارق

كنيد كه در خود اين آيه، اين نكته نهفته اسـت كـه آفـرينش         مالحظه مي 
آيا كسي هست ادعا كند كه قـرآن بـا          . آدم و با آفرينش عيسي همسان است      

هـا     عيسي گفته،  روند طبيعي و عمومي پيدايش انسان         چه دربارة آفرينش    آن
 !ها را از پدر و مادر نفي كرده است؟ هرگز در طول زمان و تولد آن

هاي قدرت و حكمت     ها آيه نظام توالد و تناسل را از نشانه          قرآن در ده  
 .آفريدگار جهان شمرده است

 نخسـتين   بنابراين، معجزة خلقتي كه از نظر قرآن در آفرينش آدم، يعنـي           
تواند ماية ايـن انديشـه        جاندار برخوردار از روح الهي روي داده، هرگز نمي        
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شود كه قرآن با نظريـة پيـدايش موجـودات جهـان يـا پيـدايش جانـداران                  
شـود   بلكه تنها از اين سخن استفاده مي   . براساس روند تكاملي مخالف است    

 .ر استالعاده انساني، عنايت خاص الهي در كا كه در اين جهش فوق
 

 موجودات استثنايي
شـود، هركسـي      چه به آفرينش عيسي يـا آدم مربـوط مـي            نظر از آن    صرف

شناسـي علمـي عرضـه كنـد كـه آيـا در               تواند اين سؤال را بر طبيعـت        مي
مجراي عمـومي پيـدايش موجـودات طبيعـي ممكـن نيسـت موجـودات               

 وجود آيند؟ استثنايي به
 هر دست و هر پاي انسـان        دانيم كه روند عمومي، اين است كه        همه مي 

طـور اسـتثنايي    ايـم كـه بـه    پنج انگشت داشته باشد ولي همه ديده يا شـنيده     
دانيم كه معموالً نـوزاد       يا همه مي  . آيند  كودكاني شش انگشتي هم به دنيا مي      

ايد كه احياناً كودكي      ها خوانده   آيد ولي در گزارش     دنيا مي   انسان با يك سر به    
شناسي  وقتي اين استثناها را بر طبيعت. نيا آمده استد با دو سر و يك بدن به
گيـري   پذيرد اما بـا آسـان   كند، بلكه مي ها را انكار نمي    علمي عرضه كنيد، آن   

. ها ناشـي از نـوعي اخـتالل در كـار طبيعـت اسـت                اين: كه  دهد  توضيح مي 
شوند اما كنجكاوها به راحتي قانع        پذيرها هم زود به اين پاسخ قانع مي         آسان
گويند شـما در توجيـه مـادي پيـدايش جهـان و انسـان            ها مي   آن. شوند  ينم

همواره تأكيد داريد كه پيدايش تكاملي جهـان و انسـان نتيجـة فرمـانروايي               
قوانين طبيعي است كه بر همة ذرات ايـن جهـان، از خـرد و كـالن حكـم                    

 اگر همة جهان قلمرو اين قوانين است، عامل اختالل چيست؟. راند مي
لي خارج از جهان طبيعت و قوانين آن در كار طبيعـت و نظـام               آيا عام 

كند كه در اين صورت باز به ماوراي طبيعت رسيديم،  قانوني آن اخالل مي
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كنند كه در اين صورت چـرا         يا خود قوانين طبيعت دركار خود اخالل مي       
صـورت معجـزه    در برابر امكان استثناء در حوادث طبيعي ـ كه احيانـاً بـه   

 !شود؟ شود ـ تا اين اندازه سرسختي نشان داده مي عنوان مي
هر حال، اگر رويدادهاي استثنايي منافاتي با ارزش علمـي و عملـي               به

هـا    نظام طبيعت و قوانين آن ندارد، رويدادهايي كه در فرهنگ اديان از آن            
عنوان آيات و معجزات ياد شده نيز هرگز نبايد ضـد علـم و منـافي بـا                    به

كنـيم كـه      چه گفته شد استفاده مي      و از مجموع آن   .  شود نظام طبيعت تلقي  
ميان اصول كلي تكامل در مورد جهان و انسـان بـا اصـول اديـان الهـي و                 

ترين   چه در قرآن در زمينة پيدايش انسان و آدم آمده، كم            ها و آن    تعاليم آن 
كه قاطعيت علمي اصول تكامل هـم در          ناسازگاري وجود ندارد، ضمن آن    

كـه  » اصـول داروينيسـم  «بيشتري اسـت، خاصـه در قالـب         گرو تحقيقات   
 .دستخوش انتقاد و ترديد فراواني قرار گرفته است

تـر   اينك از بحث دربارة پيدايش انسان فارغ شديم و بـه بحثـي اساسـي              
پيش  در كه هدفي و راه و او ارزش و حقيقت انسان، خود دربارة بحث .رسيديم

 .ماست عصر گمشدة حال عين در و ألهمس ترين مهم امروز كه چه همان .دارد
كنـيم   در غرب اشاره مـي » موقعيت انسان«اي كوتاه از    ابتدا به تاريخچه  

كنـيم تـا بـا توجـه بـه برداشـت        را بررسي مـي » انسان قرآن«و پس از آن     
 .مكاتب معاصر از انسان، اصول بينش اسالم را در اين زمينه دريابيم



 انسان



 پيش از رنسانسموقعيت انسان در جهان غرب 
، خداي پرداختة كليساي قرون وسطي را كه از بيـنش           »اسكوالستيك«فلسفة  

اي از اسـاطير مـذهبي        گرفت، با آميـزه     باستاني يونان دربارة خدايان مايه مي     
همان خداياني كه با انسان رابطة خصمانه داشتند، از         . نشانيد» انسان«جاي    به

و قـدرت هـراس داشـتند و        دست يافتن انسان به آتش مقـدس و معرفـت           
 .يافتند كه بايد به هر ترتيب مهارش كرد انسان را در زمين رقيب خود مي

كه انسـان     شدند از اين    ها كه سردمداران قواي طبيعت تصور مي        النوع  رب
داسـتان  . بتواند بر اين نيروها فائق آيد و طبيعت را تسخير كند بـيم داشـتند              

في شـد بـراي نـادان نگـاه داشـتن           بهشتِ آدم هم تالشي از طرف خدا معر       
وانمود شد كـه انسـان      . انسان و شجرة ممنوعه كه آدم نبايستي از آن بخورد         

! از دست يافتن به درخت معرفت ممنوع شد، مبادا با خدا به رقابت برخيزد             
و باالخره، عصيانِ آدم را موجـب طـرد و گنـاه ابـدي انسـان دانسـتند كـه                    

رود   القدس در كالبد عيسي مـي       ط روح سرانجام خدا براي نجات انسان توس     
 .شود ، مخصوص جانشينان عيسي و ارباب كليسا مي»روحانيت«و اين 

آيد و اين  حساب مي كار و منفور و مطرود به و از اين ديد، انسان ذاتاً گنه 
فقط كارگردانان مذهبي هستند كه با روح و ريحان الهـي سـروكار دارنـد و                

 است و انسان بايد براي نجات خويش بـه     هاي غيب در دستشان     كليد خزانه 
 علم و آگاهي در اسارت جزميات كالم مسـيحي و         . دامان آنان متوسل گردد   

 شناخت اسالم     178

 

ها در خدمت بحث و تفسـير متـون و راه كمـال در وابسـتگي بـه                    انديشه
بـدين ترتيـب انسـان رانـده شـده،          . هـاي كليسـايي قـرار گرفـت         سازمان

ت متوليان حريم ايـن خـدا،       رودرروي خداي پشيمان و برآشفته، در اسار      
چه   چيز خود را از دست داد و دست بسته وادار به تسليم شد و از آن                 همه

 .بود» خودي انسان«در اين بين اثري نماند 
 

 ظهور اومانيسم جديد
عليـه ايـن خـدا      » رنسـانس «نهضـت   . العمل اين وضع روشن است      عكس

مـداري ـ    انسـان (» اومانيسم«روي آورد و » انسان«شورش كرد و به احياء 
اومانيسم جديد تالش كـرد تـا       . در شكل جديدش پا گرفت    ) گرايي  انسان

انسان را از اسارت آسمان، يعني همـان خـدايي كـه بـر او تحميـل كـرده        
كــه انســانِ از بنــد رســته را بــه چنــگ  بودنــد، نجــات دهــد امــا دريغــا 
: دــ سـپر  » ماشـينيزم «هاي نو پديدي ـ   خداوندگاران خاكي تازه و اسارت

 ... وري  افزايش و تنوع مصرف، مسابقه در سودجويي و بهره
انديشه از جزميات قرون وسـطي آزاد شـد و علـم رونـق گرفـت امـا            

ها شد و از طـرف ديگـر در خـدمت             همين علم از يك طرف بردة قدرت      
اگر هم بر گسستن  . درآمد» مصرف بيشتر «برداري بيشتر براي      توليد و بهره  

بنـد و    آزادي مطلق تأكيد شد، انسان به دسـت بـي        همة بندها و رسيدن به    
» انسـان « بـاز هـم      1.هـدفي سـپرده شـد       پناهي،  سردرگمي و بي      باري، بي 

انسان چيست؟ چـه بايـد      : فراموش شد و اين سؤال همچنان باقي ماند كه        
 باشد؟ چه كند تا انسان بماند و به كمال انساني برسد؟

                                                 
 .ستغربي كشانيده شده ا» ليبراليسم«به همان جا كه . 1
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 انسان از ديدگاه قرآن
 در قرآن چنين ترسيم شده است كه آدمي در جريـان          ماجراي آفرينش آدم  

نفخة «اي رسيد كه با       به مرحله  1هاي فيزيولوژيك   تحول مادي و دگرگوني   
 و در مسير عادي طبيعي خـود بـه يـك            3آفرينش ديگر يافت   2»روح الهي 

گونـه كـه       بـدان  4جهش الهي و ملكوتي دست يافت و موجودي برتر شد،         
 و نيروهاي معنوي    5يشگاه او خضوع كنند   حتي فرشتگان مأمور شدند در پ     

 .جهان هم رام او باشند
شجره ممنوعة بهشت، نه آن شجرة معرفتي اسـت كـه نبايـد بـدان               

اي براي سودجويي و كامجويي است كه بايد          دست يافت، بلكه وسيله   
مهار شود و بدين وسيله، انسان نيـروي اراده و خـودداري خـويش را               

ان ارادة آزادي است كـه بـه او داده شـده    حتي عصيان او، نش . بيازمايد
 .است

نه تنها بـرايش ممنـوع نيسـت، بلكـه بـدين            » معرفت«دست يافتن به    
دانـد تعلـيم      چه را كـه نمـي       خدايش به او آن   «موهبت مخصوص شده كه     

هـايي اسـت      و اصوالً يكي از عوامل شرفش بر فرشتگان، آگاهي         6»كند  مي
  7.ها دست نيافتند بر آنچه كه فرشتگان  كند، همان كه پيدا مي

                                                 
و لقد خلقنا االنسان من ساللة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة                 . 1

 ).22سورة حج ـ آية  . . . (علقة
 ).9  سورة سجده ـ آية(ثم سوه و نفخ فيه من روحه . 2
 ).22سورة حج ـ آية . . .  (ثم انشأناه خلقا آخر . . ..  3
 ).70  سورة اسراء ـ آية(خلقنا تفضيال و فضلناهم علي كثير ممن . 4
 ).73سورة ص ـ آية (فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . 5
 ).5سورة علق ـ آية (علم االنسان مالم يعلم . 6
 ).22  سورة بقره ـ آية . . . (المالئكة و علم آدم االسماء كلها ثم عرضهم علي. 7
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حتي اخراج از بهشت، مقدمة نوعي خودكفـايي و بـروز اسـتعدادها و              
سـاختگي بـه مرحلـة     و حركتي است از مرحلة پيش     1تكاپوي خالق است  

دنبال عصيان است اما به طرد و نفـرت دائـم             گرچه به » هبوط«. خودسازي
 2.گيرد يآگاهي مورد مرحمت قرار م انجامد و با استغفار و خود نمي

گيري خصمانه است و نه رقابـت؛ چـون    رابطة خدا با انسان، نه موضع 
هـا از فرمـانش    خدا غني بالذات و قادر مطلق است كـه اگـر همـة انسـان              

لذا 3شود،  رسد و در او كمبودي حاصل نمي        سرپيچي كنند به او زياني نمي     
وانگهـي عصـيان انسـان نـه بـا قـدرت            . از نگراني و حسد به درو اسـت       

اي است كه دست خدا را ببندد، بلكه با همان قـدرت انتخـاب و                 مانهحاك
 .اي است كه خدا به او عطا كرده است نيروي اراده

يعني حاكميت و سلطة     4قرار داد، » خليفه«خدا انسان را در روي زمين       
زمين براي اوست كه بر آن حكم براند و در آن تصرف كند و اين نه تنهـا       

مواهب سماوي كه قابل مهار كردن و تصرف         5.زدر زمين كه در آسمان ني     
 .هاست در چنبر تسخير آنان قرار داده شده است انسان

اي نيست بلكه او را       ها بر طبيعت واهمه      انسان  خدا را از افزايش سلطة    
 و از نيروهاي 6خواهد تا زمين را آباد كند      كند و از او مي      بر اين تشويق مي   

                                                 
 ).24سورة اعراف ـ آية (ع الي حين االرض مستقر و متا ولكم في. .1
 ).123ـ 122سورة طه ـ آيات ( و عصي آدم ربه فغوي، ثم اجتبيه ربه فتاب عليه و هدي .2
 ).8سورة ابراهيم ـ آية ( ان تكفروا انتم و من في االرض جميعاً فان اهللا لغني حميد .3
 )30بقره ـ آية سورة  . . . (و اذ قال ربك للمالئكة اني جاعل في االرض خليفه. 4

 ).165سورة انعام ـ آية . . . (      ـ و هو الذي جعلكم خالئف االرض 
 ).20سورة لقمان ـ آية (الم تروا ان اهللا سخرلكم ما في السموات و ما في االرض . 5
 ).61سورة هود ـ آية (هو انشأكم من االرض و استعمركم فيها . 6
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 از لوازم كرامت انسان، حاكميـت،   1.گيرد  ميها بهره بر    ها و دشت    نهفتة كوه 
 2.قدرت تصرف و تسلط بر خشكي و دريا است
سـاخته و محكـوم طـرح         انسان در بينش قرآن، نه موجودي پيش      

 3 و رها و برخود واگذار شده       جبري تقدير است، و نه موجودي تهي      
 بلكه انسـان سرشـار از اسـتعدادها و          4هدف،  در محيطي تاريك و بي    

 و  6و همـراه نـوعي رهبـري درونـي         5ها  ها و سائقه     انگيزه تمايالت و 
سـوي حـق فراخوانـده     كه اگر آلوده نگـردد بـه      7هدايت فطري است  

و پيدا كردن مهارتهـاي خـالق      8انسان استعداد يافتن آگاهي   . شود  مي
هم در مرحلة كشف مجهوالت تازه با استناد بـه تجـارب و             : را دارد 
ة ابزارسازي براي بسط سـلطة خـود        هاي قبلي، هم در زمين      يافته  پيش

بر طبيعت و هم گسترش توانـايي و كـارآيي خـويش در مبـارزه بـا                 
 .موانع

                                                 
سورة ملـك ـ آيـة    (في مناكبها و كلوا من رزقه هو الذي جعل لكم االرض ذلوال فامشوا . 1

15.( 
 ).70سورة اسراء ـ آية . . . (و لقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البر و البحر . 2
 ).36سورة قيامه ـ آية . . . ( ايحسب االنسان ان يترك سدي .3
 ).115  سورة مؤمنون ـ آية( افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا الترجعون .4
 ).2  سورة انسان ـ آية (انا خلقنا االنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراً .5
 ).8سورة الشمس ـ آية ( و نفس دماسويها فالهمها فجورها و تقويها .6
  سورة روم ـ آيـة  . . . (اهللا ذلك الدين القيم   فطرت اهللا التي فطر الناس عليها التبديل لخلق.7

30.( 
هللا اخرجكم من بطون امهاتكم التعلمون شيئا و جعل لكم السـمع و االبصـار و االفئـده            وا .8

 ).78  سورة نحل ـ آية(لعلكم تشكرون 
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اسـت كـه همـان       1»امانـت الهـي   «در عين حال اين انسان حامـل بـار          
زا و رمـز انسـانيت    »مسؤليت«گر است كه  نافذ و انتخاب » ارادة«و  » شعور«

هـا و زمـين و        سـمان و اين موهبت بزرگ همان اسـت كـه آ         . انسان است 
ها ياراي پذيرش آن را نداشتند و برازنـدة آن نبودنـد و چـون واجـد                   كوه

نيـروي انتخـاب   «استعداد و لياقت حمل آن نبودند، آري انسـان توانسـت        
 .را بپذيرد» آگاهانه و ارادة آزاد

 

 حوزة انتخاب و ارادة انسان
و چـه شـرايط و      انسـان داراي چـه زمينـه        » قدرت انتخاب «كه بدانيم     براي آن 
نـوع   در عواملي چه و است اندازه چه انسان در نيرو اين كاربرد و است حدودي

 :انتخاب انسان نقش دارد، ناگزير بايد مسائل زير را مورد توجه قرار دهيم
 
 ـ فطرت و تمايالت انسان1

هايي است كه هر يك او را به حركت در جهت  ها و سائقه در انسان انگيزه
هـا از وجهـة مـادي و طينـت خـاكي              برخي از اين سائقه   . ددار  خود وا مي  

 .گيرد و برخي ديگر از وجهة ملكوتي و روح الهي انسان سرچشمه مي
هـا    توانيد غرائز، تمايالت، نهادهـا، نيازهـا يـا كشـش            اين سائقه را مي   

 :ها عبارت است از ترين آن بناميد كه مهم
 ـ تمايل و نياز به خوراك، پوشاك و مسكن

 ة صيانت نفس و دفاع در برابر هجوم دشمنـ سائق
 ـ نياز و تمايل جنسي

                                                 
 علي السـماوات و االرض و الجبـال فـابين ان يحملنهـا و اشـفقن منهـا و       االمانة انا عرضنا  .1

 ).72  سورة احزاب ـ آية. . . (حملها االنسان 
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 ... دوستي، هنر و   ـ سائقة جمال
 خواهي طلبي، مقام دوستي، احترام ـ سائقة جاه
 دوستي طلبي و حقيقت ـ نهاد حق
 دوستي و شوق به آگاهي ـ نهاد علم

 دوستي ـ نهاد عدالت
 ـ نهاد خيرخواهي

 طلبي ـ عشق به كمال يا كمال
 

هايي است موجود در فطرت انسان كه بـا           ها واقعيت   اين نهادها و مانند آن    
و تعلـيم دادنـي و اكتسـابي و عارضـي            1سرشت آدمي عجين شده اسـت     

هـا    نيست اما وجود اين نهادها به معني آن نيست كه انسان در چنگـال آن              
. كنـد   ها تنها نوعي كشـش و تمايـل ايجـاد مـي             اسير است بلكه اين سائقه    

مـددكار ارادة آزاد انسـان      . ها محرك و مشوق است، نه بنـد و زنجيـر           اين
سـاخته باشـند و در مسـيري      كه انسـان را پـيش       انگيز، نه اين    است و شوق  

تعيين شده قرار دهند، چرا كه انسان در پيروي كردن و مخالفـت بـا ايـن                 
تمايالت يا محدود كـردن، اشـباع نمـودن، تغييـر مسـير دادن، نظـارت و                 

ارادة «و باالخره فرماندة اصـلي ايـن تمـايالت          . ها توانايي دارد    هدايت آن 
 . است »متكي به انديشه انسان

                                                 
 )13  سورة روم ـ آية. . . ( فطر الناس عليها  فطرت اهللا التي.1

 )19  سورة معارج ـ آية. . . (ـ ان االنسان خلق هلوعا 
عمـران ـ    سـورة آل  . . . (زين للناس حب الشهوات من النساء و البنين و القناطير المقنطرةــ  
 )14  آية

 ).8سورة عاديات ـ آية (ـ و انه لحب الخير لشديد 
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 ـ تعديل تمايالت2
ضروري و در عين حـال      . تعديل و هدايت تمايالت و نهادها كاري است       

 . . .كوشي و  خواهد و آگاهي كافي و سخت سخت، خودجوشي مي
واسـتها بـه نوبـة خـود     اين مطلب يافتني است كه هـر يـك از ايـن خ    

 . ضرورت زندگاني است
اي بـراي توليـد نسـل و تشـكيل            ـ اگر تمايل جنسـي نباشـد، انگيـزه        

 .هاي خانوادگي وجود ندارد كانون
ـ اگر تمايل به غذا نباشد، آدمي براي تأمين نياز خـوراكي بـدن خـود                

 .آيد كند و در اثر كمبود مصرف خوراك از پاي درمي اقدام نمي
ل به شرف و حيثيت اجتماعي نباشد بسا كه به هر نوع ذلت و    ـ اگر تماي  

اي   حتي نوعي رغبت به مقام و احترام اجتماعي، انگيزه        . رسوايي تن در دهد   
امـا اگـر همـين      . هـاي ثمـربخش و مطلـوب اجتمـاعي          است براي كوشش  

پرستي درآمـد و بـه دسـت      دوستي در حد جاه     تمايالت طغيان كرد مثالً جاه    
هاي انسان شـد      درت همچون بتي، عزيزترين انگيزة كوشش     آوردن مقام و ق   

. كنـد   ها چيره گشت، در اين صورت بيـداد مـي           و اين تمايل بر ديگر انگيزه     
چنين فردي فقط در پي تحصيل قدرت است، از هر راه كـه باشـد، ولـو بـا              

حتي در مـواردي بـا تحمـل        . خرج كردن پول و تملق و چاپلوسي و زبوني        
س از تحصيل قدرت هم، براي حفـظ و افـزايش آن        و پ . گرسنگي و سختي  

يعنـي زيـر پـا       1.گيـرد   هر گونه جنايت، دروغ، تهديد و كشتار صورت مـي         
 ... 2خواهي گرايي، عدالت دوستي، حقيقت گذاردن تمايالت عالي انسان

                                                 
 ).52سورة نجم ـ آية (يطغي ان رأه استغني  كال ان االنسان ل.1
 ) 135سورة نساء ـ آية . . . ( فال تتبعوا الهوي ان تعدلوا .2

 ).26سورة  ص ـ آية (        ـ فاحكم بين الناس بالحق و التتبع الهوي فيضلك عن سبيل اهللا 
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كنيم كه چگونه طغيان يك نهـاد و مهـار نكـردن              درست مالحظه مي  
كند و رفتـه رفتـه بـر آدمـي           آن تمايالت، جهت مخالف را سركوب مي      

خـود  «دسـت   شود اما فراموش نكينم كه اين بتي اسـت كـه بـه         چيره مي 
» نيـروي انتخـاب   «و ايـن سوءاسـتفاده از        1برايش تراشيده شـده   » انسان

» خـود «و بـاز هـم ايـن        . بوده كه او را به چنين روزگاري انداخته است        
د را پروبـال  تواند اين بت را بشكند و تمايالت عـالي خـو    اوست كه مي  

دهد و با نهادهاي طغيان كرده و افراطگر درافتـد تـا اصـالح شـود و از                 
 :سقوط برهد

و اما آن كس كه بازگشت كند و ايمان و عمل صالح پيشه نمايد، چه               «
 2».بسا از رستگاران باشد

بـاز  » هـوس «را از   » خويشـتن «اما هركه پرواي خدا را داشته باشد و         «
 3».دارد بهشت جايگاه اوست

 4».هركس از آز و سركشي نفس درامان مانند، همينان رستگارانند«
تعادل در تمايالت را به شـدت         و آيات فراوان ديگري موجود است كه عدم       

دهـد و راه حـل مشـكل را رشـد دادن و پرورانـدن                 مورد نكوهش قرار مي   
و در هر حال خـود انسـان را          5داند  تمايالت عالي از طريق تالش مثبت مي      

                                                 
 . افرايت من اتخذ الهه هواه و اضله اهللا علي علم.1
 ).67سورة قصص ـ آية (من و عمل صالحا فعسي ان يكون من الُفْلحين فاما من تاب و ا ... .2
سـورة نازعـات ـ آيـة      (اما من خاف مقام ربه و نهي النفس عن الهوي فان الجنة هـي المـأوي   .3

40.( 
 ).10سورة حشر ـ آية ( و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون .4
و لئن اذقناه نعماء بعد ضراء،      . نه ليؤس كفور  و لئن اذقنا االنسان منا رحمة ثم نزعنا منه ا          .5

 . . . اال الـذين صـبروا و عملوالصـالحات       . مسته ليقولن ذهب السيأت عني انه  لفرح فخور        
 )11 الي 9سورة هود ـ آيات (
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كنـد و اوسـت كـه بايـد ايـن             و تالش معرفي مي   » خودسازي«ن  مسؤل اي 
هـاي جوشـان      تـوان هـيچ يـك از چشـمه          تمايالت را هدايت كند، نه مي     

ها مهار نشـده فرصـت طغيـان     توان به آن   سرشت آدمي را خشكانيد نه مي     
 .داد

 
 ـ نقش محيط طبيعي و جغرافيايي3

 نـوع روحيـات و   توانـد در  محيط طبيعي و جغرافيايي زندگاني انسان نمي    
انسـان  . تـأثير باشـد     هـاي فطـري او بـي        حاالت عاطفي و كـاربرد كشـش      

هـاي خشـك و شـنزارها و بـا            صحرانشين كه با آفتـاب سـوزان و بيابـان         
نشين كـه در      بروبارو محصول آن مناطق بزرگ شده است، با انسان ساحل         

هاي انبـوه زنـدگي       هاي سرسبز و خرم و هواي مرطوب و جنگل          سرزمين
گونـه كـه داراي        است داراي روحيات كامالً مسـاوي نيسـت، همـان          كرده

مسلماً هواي سرد با گرم، جلگه      . باشد  قيافه و نيروي عضالني يكسان نمي     
تواند تأثير همسنگ در تمايالت       نمي... با كوهستان، آب شور با شيرين و        

ـ     . گونه كه در كالبد و اندامش       انسان داشته باشند، همان    ن اما هيچ يك از اي
گيري انسـان     شرايط گوناگون فيزيكي و طبيعي جبر و ضرورتي در جهت         

كند، هر چند ممكن است حوزة مساعدتري براي نوعي گزينش            ايجاد نمي 
كند كه زبون باشند      يك از اين مناطق، مردم را وادار نمي         هيچ. بوجود آورد 

تن به بردگي دهنـد يـا در راه آزادگـي خـود     . يا شرف خود را حفظ كنند     
 .تنبل باشند يا تالشگر. فاسد باشند يا صالح. ش كنندتال

                                                                                                
ـ ان االنسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، و اذا مسه الخير منوعا، االالمصلين، الذين هم                 

سورة معارج ـ  . . . ( والذين في اموالهم حق معلوم، للسائل و المحروم .علي صلوتهم دائمون
 ).35 الي 19آيات 
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رغـم موانـع و مشـكالت و          و باز هم اين خود انسان اسـت كـه علـي           
ارادة خود را   . هاي نامساعد بايد كوشش كند تا جاده را هموار نمايد           محيط

 .نيرومند سازد و روحيات سازنده و انساني خويش را تقويت نمايد
 

 اجتماعي و اقتصاديـ نقش عوامل تاريخي ـ 4
عوامل تاريخي، محيط اجتماعي، روابط اقتصادي و ديگر شرايط اجتماعي          

اش  گيـري او در زنـدگاني   ها و ديد و جهت      هاي انسان و انگيزه     در گرايش 
صـورت مـوانعي سـهمگين در         گونه كه گـاهي بـه       نقش اساسي دارد، بدان   

 نـوع بيـنش و      آيند و يـا اصـوالً       برابر قدرت انتخاب و آزادي انسان درمي      
سـويي سـوق      هـا را بـه      طور ناخودآگاه، انسـان     تربيت و شرايط محيطي به    

امـا  . شـود  صورت نـامرئي تحميـل مـي    هايي بر آنان به »انتخاب«دهد و   مي
وجـود آوردنـد    تدريج به هايي چنين شرايطي را به    فراموش نكنيم كه انسان   

ايـن عوامـل مـزاحم      با  » آزادي و آگاهي  «هايي ديگر بايد در ساية        و انسان 
دست و پنجه نرم كنند، به رشد فكري و آگاهي خود بيفزاينـد و بازمانـده            

 1.كار اندازند و بـا فسـاد درافتنـد     گيري خويش را به     اراده و قدرت تصميم   
در اين مورد در بحثي كه دربارة بيـنش تـاريخي اسـالم در همـين كتـاب              

 .خواهد آمد توضيح بيشتري خواهيم داشت
 

 ابط و اصول در حوزة انتخاب ـ نقش ضو5
تاكنون دانستيم كه انسان داراي نهادها و تمايالتي است كـه بايـد هـدايت و     

همچنين عوامل طبيعي و شـرايط محيطـي در نـوع انتخـاب و              . تعديل شود 
 لـذا بايـد بـراي سـازندگي و بهبـود و           . جهت زندگاني انسـان مـؤثر اسـت       

                                                 
 .  ...لو ال كان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد في االرض .1
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اين هدايت و تعديل و ايـن  اكنون بايد ديد كه . دگرگوني محيط اقدام كرد  
سازندگي و بهسازي بايد براساس چه اصول و ضوابطي انجام گيرد؟ ايـن             

» انتخـاب و ارادة   «هاي بحـث مربـوط بـه          ترين گذرگاه   مسأله يكي از مهم   
 .انسان است

چگونه خود را بسازد؟ در چه جهت هدايت كند؟ چه چيز را انتخاب             
را بـه او  » اصـول «بسـته   گوشاي؟ آيا اجازه دهد چشم و       كند؟ چه ضابطه  

اند  همان را انتخاب كند كه براي آن، او را ساخته       ! تحميل كنند و او آزادانه    
 آيـا   1كشـانند؟   و به همان راه رود كه به طـور نـامرئي او را بـدان راه مـي                 

بگذارد كه براساس برخي مكاتب جبر حاكم بر ماده يا ديالكتيـك، تـاريخ              
ندازد و آنگاه او با ايجاد تضاد بيشـتر در         دار بي   او را در يك درگيري جهت     

 يا نه اصالً، انسـان      2.اين مسير به تحول و حركت تاريخ توان بيشتر بخشد         
هـاي    سـاخته   يافتـه و پـيش      ها، پـيش    بايد فارغ از همة اصول، جبر، تحميل      

اصـول و  «ذهني خود با كمال آزادي انتخاب كنـد و انتخـاب اوسـت كـه           
نتخاب، هيچ اصـلي وجـود نـدارد؟ يـا راهـي            و وراء ا   3آفريند  مي» ضابطه

 ديگر در پيش است؟ آن راه چيست با چه توضيحي؟
ارادة انسـان را از همـة ايـن جبرهـا آزاد      ) تكـويني (اسالم از ديد فلسـفي      

صورت جبري قابـل   ساخته را به هاي پيش  داند و هيچ يك از اصول و طرح         مي
و قـدرت انتخـاب را از او   گونه كه آزاديش را سلب كند  تحميل بر او ـ  بدان 

سـازي   آدمي بايد خود اصول و ضوابط خودسازي و جامعـه . داند بگيرد ـ نمي 
هـاي خـود پيـدا كنـد و انتخـاب             را با انديشة آزاد و در پناه گسترش آگـاهي         

                                                 
 . نوع شايع دموكراسي.1
 .تري خواهد آمد  در اين دو مورد بحث مفصل.2
 .د آمدتري خواه  در اين دو مورد بحث مفصل.3
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آن همه اصراري كه قرآن در زمينة تفكر و تدبر و تعقـل دارد ـ آن    1.نمايد
هـاي    هـا، خرافـات و كژانديشـي        هـا، طـاغوت     هم تفكر آزاد از همة هوي     

راستي تفكر آدمي رهگشـاي   محيط و سنن و نياكان ـ براي آن است كه به 
 .هاي درست گردد سوي يافتن حقايق و راه او به
 

 ـ وحي الهي6
 .هاي انديشه وحي الهي است هاي آگاهي و حوزه ترين سرچشمه يكي از مهم

عـالوه بـر   خـداي آفريـدگار و حكـيم،    . جهان تاريك و تهـي نيسـت   
هاي دروني كه در نهاد آدمي قرار داده و او را در يـافتن حقـايق         سرچشمه
كند، با فرستادن پيامبران، هدايت خويش را به مدد تـالشِ عقـل               كمك مي 

 .فرستاده تا راهنماي او گردد
اين هدايت نه به معناي تحميل جبـر و مشـيت اسـت نـه بـه معنـاي                   

بلكه نوعي حمايت، دسـتگيري و      خاموش كردن فروغ ارادة خالق انسان،       
دعوت همراه با لطف و رأفت و داد اسـت و ايـن هـدايت نـوري اسـت                   

اسـتفاده از ايـن هـدايت    . افزا، نه قفل و زنجيري براي ارادة آدمـي    بصيرت
با رشد و بصيرت بايد تشخيص دهد، بينديشد، ارزيابي         . بايد آگاهانه باشد  

رغم تشـخيص خـود كفـر       كند و سرانجام خود انتخاب نمايد و اگـر عليـ          
 2.ورزد و لجاجت كند محكوم است

                                                 
 در مورد هدفها و اصول زندگي از ديد اسالم در يـك بنـد مسـتقال بحـث خـواهيم          .1

 .كرد
 تقريباً براي همة جمالت اين بحث شواهد فراوان قرآني اسـت كـه بـا برخـي از آنهـا در       .2

 .ايد گذشته آشنا شده
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 ساز است ـ عمل انسان سرنوشت7
 مسأله ديگري كـه بـه ارادة انسـان و انتخـاب آدمـي حركـت و جهـت                    ـ

سـاز    انسان سـخت سرنوشـت    » عمل«دهد، توجه به اين اصل است كه          مي
آينـدة  . العمـل زودرس و ديـررس اسـت         داراي عكس » عمل«است و هر    
آدمي جز به نتيجة تالش خـود  «: رو اعمال خودكردة اوست كهانسان در گ 

، 2»كشاند  و عمل مردم است كه خشكي و دريا را به فساد مي           «،  1»رسد  نمي
و بهشت و   «،  3».گيرد  ها است كه جلوي فساد را مي        دفاع و مقاومت انسان   «

آري عمـل انسـان بـا       «،   4».دوزخ هم، برآمده و تجلي اعمال مـردم اسـت         
 5».ماند مراقبت كامل باقي ميگري و  حساب

چيز   همانا كه جهان قلمرو مديريت و تدبيري بيدار و آگاه است و هيچ            
 .هرز و بيهوده و برباد نيست همه اعمال نقش دارد و سازنده است

دهد و    خوبي چهره نشان مي     به» انتخاب«با اين بينش مسؤليت شديد در       
هـم  . كـار شـود     دست به حساب و بدون دقت و مراقبت         تواند بي   آدمي نمي 

لـذا  . پـروا تصـميم بگيـرد    تواند بي ناگزير است حق را انتخاب كند، هم نمي    
انديشناك و نگران است و شايد بتوان اين دلهرة رهگشا و سازنده را همـان               

 6.كند تقواي فكري و پروايي از خدا دانست كه تقواي عملي را ايجاب مي
                                                 

 . و ان ليس لالنسان اال ماسعي.1
 . الناسالبر و البحر بما كسبت ايدي  ظهر الفساد في.2
 ).25سورة بقره ـ آية ( لو ال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض .3
 )72سورة زخرف ـ آية  . . . (و تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون .4
 ).81سورة بقره ـ آية  . . . (بلي من كسب سيئة و احاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النارـ 
 ).202سورة بقره ـ آية (بوا و اهللا سريع الحساب  اولئك لهم نصيب ماكس.5
 ).16سورة زمر ـ آية . . . ( ذلك يخّوف اهللا به عباده يا عباد فاتقون .6



 191    انسان 

 

 هاي انسان  ـ هدف كوشش8
 هاي انسان چه بايد باشد؟ ايد ديد كه هدف تالشهر حال ب اما به

دهـد و آدمـي را        دانستيم كه اسالم هدف ها و اصـولي پيشـنهاد مـي           
خواند كه اين خود ادامة لطف و فيض الهي نسبت به انسان              بدان فرا مي  

» انتخـاب «اما اين انسان است كه بايـد بـا انديشـه و تـدبر راه را                 . است
 .كند

. است» فالح«هاي انسان      مورد هدف كوشش   يكي از تعبيرات قرآن در    
 .فالح يعني رستگاري و نجات

شكافد و آماده كشت  گويند چون زمين را مي    به كشاورز فالح مي   
كنــد و شــرايط رشــد و حركــت تكــاملي بــذر را فــراهم  و زرع مــي

دانه از شرايط مساعد خاك، آب و زمـين اسـتفاده كـرده و              . سازد  مي
 و رو به پيش براي رشد و كمـال خـود   تواند دل خاك را بشكافد     مي

از اسارت خاك برهد و از نيروهاي طبيعت در جهت رشد سالم خود 
 .بهره گيرد

انسان اگر شرايطي را بسيج كند تـا در جهـت رشـد و كمـال انسـاني، در                  
بـا  » خود انسـان  «گونه كه     حوزة همة ابعاد فطرت و سرشتش استفاده كند بدان        

 بندها آزاد شود ـ حتي از بند خودخـواهي و   تمام وجودش شكوفا گردد و از
هــاي اجتمــاعي در عــين اســتفاده از مواهــب طبيعــي و  هــا و اســارت هــوس
هـا ـ و بتوانـد در جهـت رشـد فكـري و شـكوفايي         گيـري سـالم از آن   بهره

استعدادها و جوانه زدن نهادهاي متعالي خود بكوشد، در اين صـورت دربـارة    
 تعـديل   1 قرآن فـالح را در گـرو خودسـازي،         .انسان فالح يافت  : گويند  او مي 

                                                 
 ).14سورة اعلي ـ آية ( قد افلح من زكيها .1
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مقاومـت، همكـاري و       3هاي سازنده و مثبت،     تالش 2عمل صالح،  1غرائز،
... و   5هـا و جلـوگيري از فسـاد         بهسازي محـيط و نشـر خـوبي        4تقوي،

 .داند مي
 

 هاي انساني ـ آرمان9
شـود، آرمـاني كـه در آن     مـي » آرمان«انسان، در يك جهش تكاملي داراي     

جـايش را   » هـا   نجـات انسـان   «او و   » ايمـان «شـود و      راموش مـي  ف» خود«
هـا و پـول و مقـام و     ها و هوس گيرد و در آن حد اوج، نه تنها از لذت     مي

 !گذرد، كه از جان عزيز خويش نيز آسايش مي
 يك محقق دانشـمند را بـراي يـك كشـف ـ نـه در         تالش خالصانةـ

ت ـ بلكه تنهـا بـراي    ها يا به هوس سود و شهر خدمت جباران و طاغوتي
 ها؛ شناخت بيشتر و خدمت به انسان

 كوشش يك انسـان خـدمتگزار و صـديق را در راه درمـان بيمـاران                 ـ
محروم و نجات گرفتاران و حمايت گرسنگان و ستمديدگان، بدون هـيچ            

هاي تبليغاتي،    اي يا به غرض     صورت تشريفاتي يا حرفه     اميد و پاداش نه به    
  و خدمت؛بلكه فقط براي انسانيت

                                                 
 ).10سورة حشر ـ آية ( و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون .1
 ).77سورة انفال ـ آية (فلحون  و اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم ت.2
سوره مؤمنون ـ آيات  . . . ( قد افلح المومنون، الذين هم في صلوتهم خاشعون، و الذينهم .3
 ).11 الي 1
 ).35سورة مائده ـ آية ( يا ايها الذين امنؤ اصبروا، و صابروا و رابطوا و اتقواهللا لعلكم تفلحون .4
ـ آية (لمنكر و اولئك هم المفلحون و يأمرون بالمعروف و ينهون عن ا. . ..5  ).204سورة آل عمران 
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ها و خطرها دست و        فداكاري يك پيكارگرِ باهدف را كه با همة رنج         ـ
كند و اوج پيروزي خود را در جانبازي براي در هم شكستن              پنجه نرم مي  

خـواهي را   ناميـد؟ ايـن آرمـان     داند؛ چه مي    زنجيرها و نجات يك ملت مي     
 كنيد؟ چگونه تفسير مي

چـه   بدانيد، زيرا آن» آليست ايده«گونه انسان را  هيچ مانعي ندارد كه اين 
) رئاليته(صورت واقعيت  خروشد، اكنون به دنبال آن مي جويد و به  را كه مي  

را در  » آرمـاني «چنـين     اما او اين  . وجود ندارد، نه در طبيعت، نه در جامعه       
نمايـد و ايـن كمـال         كند و با جان خويش عجين مي        ذهن خود ترسيم مي   

شود و نيروهايش را بسـيج        هاي او مي    ة تالش آل، انگيز   مطلوب و اين ايده   
 .و تاريخ شكل گيرد» تحقق يابد» «ايده«كند، تا همين  مي

» آل ايـده « و  »آرمـان «توانـد خـالي از    هيچ مكتب صاحب دعوتي نمـي     
چه كه نيست و بايد با فداكاري بدان رسيد، و اين چيزي              باشد يعني همان  

تواند آن را توجيـه كنـد    ي نمياست كه هيچ جبر مادي و تفسير ماترياليست 
 .و با هيچ معيار علمي و ضابطة مادي و طبيعي درخور تفسير نيست

چـه كـه      سـت، همـان   »هـا   آرمـان «ي انتخاب شده هم همين      »ها  ارزش«
گردد، و اين وراي خود و برتر     مي» فدا«شود يا     مي» وقف«براي آن   » خود«

هـا    حاصل اين آرمان  جوييم،    مصداقي مي » انسانيت«از اوست، و اگر براي      
» هايي ارزش«را بايد جستجو كنيم؛ همان      » ها  ارزش«و پيوند خورده با اين      

 .كه در حوزة قوانين فيزيولوژيك و بيولوژيك انسان قرار ندارد
 

 طلبي ـ خداجويي و حق10
يابـد   متمركز مي» خدا«ها را در اوج متعاليش در       ها و ارزش    اسالم همين هدف  

لبسته و خودباختـة ايـن كمـال اليتنـاهي و شايسـتة ايـن               و اسالم انسان، را د    
 هـا بـدين   هـا و ارزش  سوي سرچشمة همة فضيلت   اشتياق و حركت و سير به     
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سـوي    وقفـه، پـيش بـه       ترتيب انسان با چنين ايماني، متعالي و متكامل، بي        
، واقعيـت   »كمـال مطلـق   «اما همـين    . چنين مقصد اليزال در حركت است     

در عـين حـال ارزش بخـش و         » رئـال  «محض است و حقيقت هسـتي و      
 مـادي قابـل رؤيـت نيسـت،          اين حقيقت نيز با يك ديد بستة      . آفرين  توان

بـه واقعيـت و     » مـاده، انـرژي و ميـدان      «توانـد وراي      همان ديدي كه نمي   
 .ارزشي يا منبع نيرو و حركتي بينديشد

شروع » خود«براي انسان، اين حركت سازنده و پراوج و خالق نيز از            
البته دعوت و جاذبه از طرف ذات حق وجود دارد اما نه در حـد           . ودش  مي

پيمـايي ارزش نـدارد، بلكـه بـا           جبر و تحميل كه در اين صورت ايـن راه         
رهيابي و رهنوردي   » مسؤل«كه او   » خود«ناپذير    تالش و كوشش خستگي   

دنبال اين پويش سرانجام به مقصد خواهد رسيد و ايـن نويـد و    است و به  
 !انگيز است وقاميد چه ش

 1»يا ايها االنسان انك كادح الي ربك كدحا فمالقيه«
 

 انسان از ديد اگزيستانسياليزم
  ترين فلسفة معاصر است كه قسـمت عمـدة         از آنجا كه اين مكتب معروف     

بحث خود را دربارة انسان اختصاص داده است، براي آشـنايي بيشـتر بـا               
 بايد اصول بينش ايـن مكتـب        نظرياتي كه دربارة انسان وجود دارد ناگزير      

بدين منظور ابتدا چنـد بخـش از مـتن گفتـار متفكـران و               . را بررسي كرد  
 .پردازيم كنيم و سپس به بررسي آن مي شارحان اين مكتب را نقل مي

  اوست، و از اين رو، اوالً     ) ماهيت و طبيعت  (وجود انسان مقدم بر ذات      «
ن شخصيت يـا وجـود انسـان    اي پيش از پديدار شد گونه نقشه يا عقيده   هيچ

                                                 
 .6 سورة انشقاق ـ آية .1
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ثانياً ما خود ذات خويش را با انتخاب آزادانة خود          . دربارة او وجود ندارد   
 1».سازيم و با متحول شدن به حكم ارادة خود مي

ها جلـو     ها و نگراني    آورم، در برابر اضطراب     تنها از زيرآب سر در مي     «
سـتم  دهد و مـن ه      روم و همان است كه وجودم را تشكيل مي          و عقب مي  

سـازم و بـراي وجـود خـود ارزش فـراهم       كه تمام موانع را واژگـون مـي      
با دنيا قطـع  . تواند به من اطمينان دهد    چيز غير از خودم نمي      كنم و هيچ    مي

. كـنم   ام، با اصل خود، با اين نيستي كه خودم هسـتم نبـرد مـي                رابطه كرده 
. بپوشانمام آن است كه معناي دنيا و ماهيت خودم را لباس حقيقت               وظيفه

 2».گيرم من تنها خودم تصميم مي
معني آن اين است كـه مـا خـود را در اتكـاء بـه                » يأس«اما در مورد    «
چه درون اراده ماست يا درون مجموع احتماالتي است كه عمـل مـا را                آن

سازد، محدود سازيم و از هر چيـز ديگـر عالقـه خـود را قطـع         ممكن مي 
خود را تسخير كن نـه      «:  دكارت گفت  نه، هنگامي كه  . كنيم و نااميد باشيم   

   3».ما بايد بدون اميد عمل كنيم: منظور او در واقع همان بود كه» جهان را
هنگـامي كـه انسـان    ... مفهوم انسان با اضطراب و تشويق مرادف است     «

دهد كه اين عمـل خـود    كند و كامالً تشخيص مي      خود را به چيزي ملزم مي     
كند كه خود چـه خواهـد         گيرد و اختيار مي     نه تنها راجع به خود تصميم مي      

در يك چنين   . كند   افراد بني نوع انسان تشريع حكم مي        شد، بلكه براي همة   
.. تواند از احساس مسؤليت كامل و عميق تبـري جويـد           اي انسان نمي    لحظه

 هـايي بـه   گونه كساني كـه مسـؤليت   آن... قلقي را كه ما با آن سروكار داريم     
                                                 

 .»ژان پل سارتر«، به نقل از 125 عصر تجزيه و تحليل، مورتون وايت، ص .1
 .71ال فراژ، ص   اصول فلسفه اگزيستانسياليزم، سارتر، با تفسير رنه.2
 .132 مدرك فوق ـ ص .3
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شناسند، مانند يك فرمانـده نظـامي هنگـامي كـه             وب مي اند خ   عهده داشته 
 1». . .مسؤليت يك حمله را به عهده گيرد 

كه بايد از آن پرهيز كـرد چنـين   » اغفال نفس«و » نيت سوء«و در مورد   
 :دهد توضيح مي

آزاد و مختـار و موجـد غايـات          چون موجـودات انسـاني موجـوداتي      «
ها خواست اين است      ن از آن  توا  اخالقي خويش هستند، تنها چيزي كه مي      

  2»...هاي خودشان وفادار باشند  كه نسبت به موازين و ارزش
قول به آزادي بشر مستلزم اين است كه افراد بشر ملعبة خدايان يـا    ... «

و “ رهـا ”بلكه آزادي مطلق دارنـد و       . هر قوة ديگري ماسواي خود نيستند     
 3.“»حال خويشندبه ”و غير مرتبطند و خالصه “ غيرمتعلق”مستقل و 

اگر خدا وجود نداشت    «: با استشهاد به گفتار داستايفسكي كه نوشت      ... «
 اگر   واقعاً. اين براي اين مكتب نقطة آغاز است      : گويد  مي» هر چيز مجاز بود   

در نتيجـه انسـان غمـزده       . چيـز مجـاز اسـت       خدا وجود نداشته باشد همـه     
يابـد و   گـاهي نمـي    تكيهشود، زيرا خواه در درون و خواه در بيرون خود        مي

انسـان محكـوم بـه آزادي       ... كند كه هيچ دسـتاويزي نـدارد          فوراً كشف مي  
است، محكوم چون خود را نيافريده، با اين وصف آزاد است و از آن لحظه               

  4».شود، مسؤل كليه اعمال خويش است كه به اين جهان افكنده مي
در مورد نظـر ايـن   توان اصول زير را  چه كه نقل شد مي  از مجموع آن  

 :دست آورد مكتب دربارة انسان به
                                                 

 .»ژان پل سارتر« به نقل از 125ورتون وايت ـ ص  عصر تجزيه و تحليل ـ م.1
 .72تأليف موريس كرنستن، ص » ژان پل سارتر «.2
 .65 مگسها ـ سارتر، ص .3
 .131 عصر تجزيه و تحليل، مورتون وايت، ص .4
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ـ برخالف همة موجودات طبيعي كه ماهيت و طبيعتي مشخص، تنظـيم            1
ساخته دارند، براي انسان ماهيـت خاصـي در نظـر گرفتـه            شده و پيش  

كـار سـاختن آن    نشده و ماهيتش همان اسـت كـه خـود او دسـت بـه            
 .خواهد شد

 .تيار و انتخاب استـ انسان داراي آزادي و قدرت اخ2
گونه مشيت، اصل، قاعده و طرحي، حوزة آزادي انسان را محدود             ـ هيچ 3

 .كند نمي
ـ اين خود انسان است كه مسؤل ساختن خويش است و سرنوشـت وي     4

نيز او مسؤل سـاختن     . منحصراً در دست انتخاب شخصي او قرار دارد       
لبتـه  محيط اجتمـاعي و ايجـاد دگرگـوني در محـيط طبيعـي خـود ـ ا       

 .باشد براساس اصولي كه خود ساخته است ـ مي
 ـ و به همين دليل، همواره در انتخاب خود گرفتار هيجـان و اضـطراب    5

هايي از بيـرون وجـود          گونه رهنمون و پشتوانه     شديدي است، چه هيچ   
 .ندارد و انتخاب كار آساني نيست

كند   دگي مي چيز و به خود وانها      ـ انسان احساس تنهايي و انقطاع از همه       6
 .و گرفتار نوميدي و يأس است

كند، چـون     مي» عمل«ـ اضطراب و يأسي سازنده است كه او را وادار به            7
 .او پيدا خواهد شد» عمل«چيز از  همه

نيسـت و بـه   » الحـاد «الزمة اين فلسفه : اما در مورد اعتقاد به خدا بايد گفت     
ــارتر  ــول س ــت« :ق ــه  اگزيستانسياليس ــر دو گون ــا ب ــد ه ــرف  از: ان ــك ط  ي

گابريـل  «و  » ياسـپرس «هاي مسيحي كه در ميان اين عـده           اگزيستانسياليست
بريم كه هر دو به كاتوليك بودن خود معترف هسـتند و از          را نام مي  » مارسل
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و  1»هايـدگر «هاي خداناشـناس هسـتند كـه     طرف ديگر اگزيستانسياليست  
فاً ايـن   وجه اشتراك اين افـراد بـا يكـديگر صـر          . ها هستيم   خود من از آن   

ها عموماً معتقد به مقدم بودن وجود انسان بـر ذات و ماهيـت        است كه آن  
 2».او هستند

 :  گويد در جاي ديگر چنين مي» سارتر«و حتي خود 
 اگزيستانسياليزم مفهومي كه قصد انكار آفريننده را در          الحاد در فلسفة  «

ننده وجود  گويد به فرض كه آفري      گيرد، بلكه مي    برگرفته باشد به خود نمي    
انسان بايد خودش را دريابد و بداند       ... شد    جا نمي   داشت چيزي جابه    نمي

 3»... اي براي نجات او نيست  كه از هيچ جانب وسيله
 :گويد كه و باز هم مي

كه خدا وجود نداشته باشد سخت آشـفته          اما اگزيستانسياليست از اين   «
بهشت محسوس بـه  در » ها ارزش«است، زيرا در اين صورت امكان يافتن    

توانـد وجـود داشـته     اي نمـي  رود، ديگر هيچ نيكي بالبديهه   كلي از بين مي   
زيرا هـيچ استشـعار اليتنـاهي و كـاملي نيسـت كـه آن نيكـي را از                   . باشد

هيچ جـا نوشـته نيسـت كـه خـوب وجـود دارد و               . انديشة خود بگذراند  
 4».شخص بايد درستكار باشد

اند، بدان تصور بوده      تار الحاد شده  كنيم كه آنان هم كه گرف       مالحظه مي 
مشـيت و  «شود كـه وراي او   كه آزادي مطلق انسان در صورتي حاصل مي       

 :كنند كه نباشد و حتي گاهي تصريح مي» اي ارده
                                                 

بوفره با او به عمل آورده، به نحـو ضـمني         اي كه ژان     البته هايدگر بعداً در ضمن مصاحبه      .1
 .رده يا الاقل بر آن صحه نگذاشته استقول سارتر را رد ك

 .128 عصر تجزيه و تحليل ـ مورتون وايت ـ ص .2
 .76 اگزيستانسياليزم يا مكتب انسانيت ـ نوشته ژان پل سارتر، ص .3
 .134 عصر تجزيه و تحليل، مورتون وايت، از قول سارتر، ص .4
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چيـز را   كـرد، يـا حتـي همـه     چيز را مقدر مـي  اگر خدايي بود كه همه    «
دانست، آينده به ضرورت چنان بود كـه خـدا در علـم قبلـي خـويش                   مي
از اين رو، نفي خالقي عظيم و قدير، شرط عقلي و منطقي حريت             . ديد  مي

 1».!كامل انسان است
اي كه از ديد اسالم در ايـن زمينـه خـواهيم              حال در بررسي و مقايسه    

 .كرد به تحليل مطالب باال خواهيم پرداخت
 

 انسان در اسالم
و انتخـابش    انسان و حوزة اراده       چه در بخش گذشته دربارة      با توجه به آن   

توان به چند اصل اساسي رسيد كه         از ديدگاه قرآن بررسي كرده بوديم، مي      
كنيم در    سعي مي . كنيم  هم اينك اين چند اصل را به طور فشرده عنوان مي          

نظرهـاي    طرح اين اصول خط خود را طوري تعقيب كنيم كه از كنار نقطه            
ردنظر روشـن  هاي مسائل مـو    الذكر عبور كنيم، تا ريشه      اساسي مكتب فوق  

 :گردد
 
 )چه بايد خود بسازد چه دارد و آن آن(ـ ماهيت انسان 1

: انسان داراي ماهيت و طبيعتي عمومي است كه بر آن طبيعـت زاده شـده              
داراي سرشت خاكي و ملكـوتي، داراي تمـايالت، نهادهـا، اسـتعدادها و              

هايي است اما ماهيت خاص خود را بايد در سـاية كوشـش و ارادة                 كشش
هـايي اسـت    ها و زمينه تمايالت و استعدادها، همه آمادگي  .  بسازد شخصي

ماهيـت و   «وگرنه خود اوست كه بايـد از ايـن اسـتعدادها بهـره گيـرد و                 
 .خويش را بسازد» چگونگي

                                                 
 .65 مگسها، ص .1

 شناخت اسالم     200

 

 ـ آزادي انسان و تقدير الهي2
اختيار است اما اين آزادي را خدا به او داده اسـت و               انسان آزاد و صاحب   
هيچ . »انسان محكوم به آزادي است    «: يسندگان معاصر به قول بعضي از نو    

گويد كه اين آزادي را انسان خودش بـه خويشـتن داده اسـت                مكتبي نمي 
گويند به او داده شده و از جاي ديگـر بـر او تحميـل شـده                   بلكه همه مي  

 و چـرا  1اكنون كه چنين است، چرا اين افاضه از طرف خدا نباشـد،         . است
 .مآن را موهبت الهي نداني

جاست كه ممكن اسـت تصـور      چه درخور دقت خاص است همين       آن
ساخته براي انسان     شود اعتقاد به آفرينش، يعني اعتقاد به طرح جبري پيش         

ايـم   بيني الهي دانسـته     كه در جهان    با آن . و در نتيجه سلب آزادي و ارادة او       
داشـتن  «كه اگر جبري الهي در مورد انسان وجود داشـته باشـد، جبـر در                

است و اگر تقدير و مشيتي هم از طرف پروردگار وجود           » تيار و آزادي  اخ
اگر . انتخاب كند » خود«،  »آگاهي و آزادي  «دارد اين است كه انسان بايد با        

بر علم خدا درباره انسان چيزي گذشته، همان است كـه آدمـي بتوانـد بـا                 
پـس الزمـة مشـيت الهـي        . كنـد » انتخـاب «عمل ارادي و با آزادي خـود        

 .او» محكوميت«انسان است، نه » تحري«
 

 ـ حوزة انتخاب و نقش هدايت3
هاي فطري و هدايت الهي و حتي شرايط محيط، در حوزة  دانستيم كه كشش

اما نه نقش جبري، بلكـه صـرفاً نقـش           2انتخاب و آزادي انسان نقش دارند،     
 در هر حال، اين ارادة آزاد انسان است كه بايد بـه . ايجاد تمايل و روشنگري 

 ها را تعديل كند، يا با تشخيص و بصـيرت از            اين تمايالت شكل دهد و آن     
                                                 

 . . ..انا عرضنا االمانة علي .1
 .مراجعه كنيد» حوزة انتخاب و ارادة انسان« ذيل عنوان 5 و 4، 3اي  به بنده.2
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 همان بحث يادآوري شـد كـه   6ها بهره گيرد و بالخصوص در بند   هدايت
افزا و رهگشا، و لطفي اسـت         وحي الهي، هدايتي است روشنگر و بصيرت      

 .كند از طرف خدا كه انسان را در تالش خود براي يافتن راه رهنمايي مي
 
 داري انسان ـ هدف4

انسـان و  . هـدف و بيهـوده نيسـت    از پيش بحث شد كه جهان آفرينش بي  
هـدف از آفـرينش انسـان سـير         . هدف باشـد    تواند بي   زندگاني او هم نمي   

تكاملي او در همة ابعاد وجودي است و بارور شدن و شكوفا شـدن او و                
 )ايم ندهبه همان ترتيب كه قبالً خوا. (سوي كمال مطلق سرانجام سير به

 
 ـ انسان مسؤل5

و اين خود انسان است كه مسؤل ساختن خود و ساختن محيط است، امـا    
ها در اين زمينه توضيحي ندارنـد،         مسؤل در برابر چه كسي؟ برخي مكتب      

امـا در  . اي نيسـت   كننـده   چون وراي انسان، شـعوري و مقـام بازخواسـت         
ت عظـيم،   اسالم، هم مسؤليت هست و هم ايـن مسـؤليت در برابـر قـدر              

 :دهد العمل نشان مي كند و عكس حكيم و آگاهي كه جداً بازخواست مي
كنيد   چه مي   مسلماً در برابر آن   «يعني  » . . .و لتسئلن عما كنتم تعملون      «

 1»مسؤل هستيد
تواند بردي عظيم داشته باشد و كشش و          چنين مسؤليتي مي    و اتفاقاً اين  
  2.انگيزه ايجاد كند

                                                 
 .)93سورة نحل ـ آية  (.1
سـورة  (تاهللا لتسـئلن عمـا كنـتم تفتـرون        :  در مورد مسؤليت آيات فراواني است، از جمله        .2

ال يسئل عمـا يفعـل و   ) 240سورة صافات ـ آية  . . . (وقفوهم انهم مسئولون ) 56نحل ـ آية  
 .)23سورة انبياء ـ آية (ون هم يسئل
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 ـ مراقبت و اضطراب6
» اضـطراب «انسان تربيت شدة اسالمي داراي مراقبت و به عبـارت ديگـر             

چـون مسـؤل سـقوط و انحطـاط يـا         . است زيرا مسؤل انتخاب راه اسـت      
.  دارد  ماند و بازده    چون هر عملش مي   . نجات و فالح خود و جامعه است      

 همــين اضــطراب و مراقبــت،  و1.ســاز اســت چــون انتخــابش سرنوشــت
تري به همراه خواهد داشت كـه در انتخـاب          گري و سازندگي بيش     حساب

 .گذارد او اثر مي
 

 پناه نيست ـ انسان بي7
پنـاهي و بـه خـود وانهـادگي او            در اسالم مختار بودن انسان به معني بـي        

شود، مورد مهر و لطف الهـي اسـت، راهنمـايي             انسان حمايت مي  . نيست
و امـداد  شود، اگر براستي حركت را آغاز كرد و تـالش نمـود، توفيـق            مي

چيز با اوست، اگـر   گويي همه 3خدا با اوست. ماند  تنها نمي2رسد، الهي مي 
بيني و تـوان و نيـرو بـه           هاي روشن   راستي با او پيوند برقرار كرد دريچه        به

 :گردد  دلگرم و پرشور و بانشاط مي4شود، روي او باز مي
 

  ـ اتكاء به نفس و بيم و اميد8
صورتي خاص مطـرح اسـت، بـه عمـل             به »يأس«و بدين ترتيب، در اسالم      

  موقعيت خانوادگي و فرزند و مال باعث نجـات او          5ديگران نبايد تكيه كند،   
                                                 

 .مراجعه شود» حوزة انتخاب و ارادة انسان« ذيل عنوان 8 و 7 به بندهاي .1
 .)69  سورة عنكبوت ـ آية( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان اهللا لمع المحسنين .2
 .)16سورة ق ـ آية ( و نحن اقرب اليه من حبل الوريد .3
 .)139  عمران ـ آية سورة آل( و انتم االعلون ان كنتم مؤمنين  و التهنوا و التحزنوا.4
  ، سـورة انعـام ـ آيـة    15، سورة اسراء ـ آيـة   18سورة فاطر ـ آية  (و التزروازرة وزراخري .5

164(. 
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شود، به عمل خود بايد متكي        او ساخته مي  » خود«او به   » خودي« 1نيست،
 .. .باشد 

، »وحشت و اميد  « 2،»خوف و رجا  «اي است از      بنابراين در انسان آميزه   
كه او را از انتخاب راه خطا بازدارد و از افتادن           ، ترسي   »اضطراب و شوق  «

هاي فساد و گناه مانع شود، نه ترسي كه او را از پاي درآورد و                 در گرداب 
 .حركتي بكشاند هاي اميد را ببندد و او را به عطلت و بي دريچه

آفرين باشد، نه اميدي      اميدي كه او را در طريق عمل نيروبخش و توان         
 .امه سازد يا اتكايي بار آورد و تنبل سازدكه مغرور كند و خودك

 
 انسان از ديدگاه ماترياليسم ديالكتيك

جا كه براساس اين انديشة فلسفي، از طرفـي جامعـه اصـالت دارد و          از آن 
شود، و از طرفي قوانين تحول جامعه از قانون           انسان در جامعه بررسي مي    

اي آشـنايي بـا     گيـرد، نـاگزير بـر       ديالكتيك حاكم بر طبيعت سرچشمه مي     
ماترياليسـم  «هـا و اصـول        بينش فلسفي اين مكتب دربارة انسان بايد پايـه        

جا نيز ابتـدا   در اين . را در طبيعت و جامعه مورد توجه قرار داد        » ديالكتيك
كنـيم، سـپس در       از منابع رهبران و متفكران اين مكتب عبـاراتي نقـل مـي            

 .پردازيم حوزة اين اصول به بررسي نظر اسالم مي
ـ طبيعت عبارت از تعدادي اشياء و امور روي هم انباشته يا حـوادثي از               1

هيچ يـك از    . اي است به هم پيوسته      هم گسيخته نيست بلكه مجموعه    
                                                 

 .)89سورة شعراء ـ آية . ( يوم الينفع مال و البنون، االمن اتي اهللا بقلب سليم.1
سـورة يوسـف ـ    ( انه الييأس مـن روح اهللا اال القـوم الكـافرون    و ال تيأسوا من روح اهللا ... .2

 .)87آية 
 )68سورة زخرف ـ آية (ـ يا عباد الخوف عليكم اليوم و ال انتم تحزنون    

 )16سورة سجده ـ آية (   ـ تتجا في جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا 
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هاي طبيعي در صـورتي كـه جـدا از ديگـر حـوادث طبيعـي و                   پديده
  1.محيطي در نظر گرفته شود قابل درك و بررسي نيست

دارد بلكه در حـال حركـت و تغييـر          ـ طبيعت حالت سكون و استقرار ن      2
كنـد و   آيد و تغيير و تكامـل پيـدا مـي       چيزي پديد مي  . هميشگي است 

 2.شود چيز ديگري نابود مي
اي نيست بلكه تطوري است كه        ـ حركت تطور اشياء، حركت رشد ساده      3

در آن تغييرات كمي اندك و پنهان، به تغييرات آشكار و اساسي كيفـي       
ايـن  . صورت جهـش     تدريجي بلكه سريع و به     شود، آن هم نه     بدل مي 

تطورات جبري و ضروري است و اين حركـت تطـور، يـك حركـت               
اي و تكرار سادة يك امر نيست، بلكه حركت رو به جلو و انتقال             دايره

 3.از حالت كيفي قديم به حالت كيفي جديد و از پست به اعلي است
قبلـي بـا    » تز«د و   ـ همة اشياء و حوادث طبيعي حاوي تضاد داخلي هستن         4

ي نوين متولد   »تز  سن«متولد شده از او، در جدال است و از آن           » تز  آنتي«
ي ديگـر كـه از درون او سرچشـمه     »تـز  آنتي« خود با  شود كه به نوبة     مي
. شـود  خيزد و بدين سان راه تكامـل همـوار مـي      گيرد به جدال بر مي      مي

 . گيرد شمه ميبنابراين همه تطورات از اين تضاد دروني ماده سرچ
 :رسد حال نوبت به انسان و جامعه و تفسير تاريخ از نظر اين مكتب مي

ـ فرد انسان موجودي است مادي و طبيعي كه مغـز و سلسـله اعصـابش      1
اين تكامل مادي، قدرت فراگيري و        تكامل پيدا كرده است و به واسطة      
 .دست آورده است تشخيصي برتر از ديگر حيوانات به
                                                 

 .»استالين«اب  فلسفة مادي ديالكتيك و نظريه مادي تاريخ از كت.1
 .28ـ27 همان كتاب، ص .2
 .همان .3
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هـا    دارد و فرد انسان موجودي ناتوان است كه در تمام كوشـش    جامعه اصالت 
. تواند انسان را صاحب اراده كنـد        خورد و اين جامعه است كه مي        شكست مي 

 .انسان منهاي جامعه پر است از اشتباه و در آستانه نيستي و انهدام
صـورت مسـتقل و جـدا از ادراك و فكـر مـردم                ـ چون جهان مادي بـه     2

كه ادراك و فكر انعكاس جهان مادي اسـت ـ پـس     آنوجود دارد ـ با  
زندگي مادي جامعه، با وجـود مـادي جامعـه، عنصـر مقـدم اسـت و                 

 .حيات عقلي جامعه عنصر ثانوي و مشتق از آن
ـ زندگي مادي جامعه، وسايل توليد و شيوة توليد اسـت كـه در مراحـل        3

 در  مـردم . مختلف تحول جامعه اين ابزار و شيوة توليد مختلف اسـت          
داري روش    نظام اشتراكي اوليه يك شيوة توليد دارند و در نظـام بـرده            

ــزاري ديگــر  ــودالي روشــي و اب براســاس ايــن . ديگــر و در نظــام فئ
هــاي توليــد، نظــام اجتمــاعي مــردم و زنــدگي عقلــي و آراء و   روش

 .نظريات و مؤسسات سياسي آنان نيز در تغيير است
» تغييـر ابـزار و شـيوة توليـد     « ـ بدين ترتيب عامل اصلي محرك تاريخ 4

كنـد و ايـن درگيـري و        تضاد ايجاد مي  » روابط توليدي قديم  «با  . است
توليـد اقتصـادي و     : تضاد موجب تغيير روابـط توليـدي خواهـد شـد          

آيـد، در هـر دورة    وجـود مـي   ساختمان اجتمـاعي كـه جبـراً از آن بـه      
د در  دهـ   تاريخي، اساس تاريخ سياسي و فكري آن دوره را تشكيل مي          

نتيجه، از زماني كه مالكيت بر زمـين جـايگزين نظـام اشـتراكي اوليـه                
گشـت، تـاريخ عبــارت شـد از تـاريخ مبــارزه بـين طبقـات، طبقــات       
استثمارزده و استثمارگر، طبقات حاكم و محكوم و اين مبارزه و تضاد            

 .آورد وجود مي مراحل مختلف تكامل جامعه را به
ريخ پنج دوره دارد، كه بـه ترتيـب جبـراً           در بينش تاريخي اين مكتب، تا     ـ  5

  دورة: ها عبارتنـد از     يكي پس از ديگري جايگزين هم خواهند شد و آن         
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داري ـ و بـاالخره    داري ـ فئـودالي ـ سـرمايه     اشـتراكي اوليـه ـ بـرده    
 .سوسياليسم كه به كمونيسم منتهي خواهد شد

: خـوانيم  ـ در مورد نقش آراء و افكار جديد در تحول جامعه چنـين مـي   6
آيند كـه تحـول       افكار و نظريات اجتماعي جديد تنها هنگامي پديد مي        

وجـود آورده     اي در برابـر جامعـه بـه         زندگي مادي جامعه وظايف تازه    
وجود آمدند بـه قـدرت مهـم طـراز اول تبـديل               باشد، اما همين كه به    

اي را كه تحول زنـدگي مـادي جامعـه            شوند كه انجام وظايف تازه      مي
 .سازد كند و پيشرفت جامعه را ميسر مي ده است تسهيل ميايجاب كر

داخـل يـك    » تضـاد «است، بايـد    » تضاد«چون عامل ايجاد كننده هر تغيير       
تشـديد تضـاد، افكـار و       . جامعه را تشديد كرد تـا حـل آن مطـرح شـود            

 .كند آورد كه به حل آن كمك مي وجود مي اي به نظريات تازه
 

 نظر اسالم  
رفته  سخن تفصيل به كتاب گذشته مباحث در بحث، اول بند چهار مورد در

 :كنيم ها اشاره مي است و در اينجا براي حفظ نظم مطالب به اختصار به آن
شده   ـ نظم و پيوستگي و هماهنگي جهان طبيعت و ارتباط دقيق و حساب            1

بـدين ترتيـب   . هـاي آن قطعـي اسـت     بين همة عناصر طبيعت و پديـده      
 هر پديده طبيعي بدون شناسايي همه عناصـر    نبةجا  شناسايي دقيق و همه   

دهنده آن و همة علـل و عوامـل مـؤثر در آن و همچنـين بـدون               تشكيل
 .   شناسايي روابط و آثار و روند حركت تكاملي آن ميسر نخواهد بود

وقفه، بـدون   هاي طبيعي در حال حركت هستند، به طور دائم، بي اين پديدهـ  2
سكون در هـيچ عنصـر مـادي يـا پديـده طبيعـي       ركود و . ثبات و استقرار 

 تغيير، تكامل، تبديل، رشد، ضعف و نقصان، مرگ و زندگي،         . وجود ندارد 
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هاي گوناگون، سـنت قطعـي حـاكم بـر         صورت  و باالخره دگرگوني به   
 .ماده است

ــه پــيش اســت و هــدف  3 ــ در مجمــوع ايــن حركــت تكــاملي و رو ب دار و  ـ
هــاي آن،  هــان و پديــدهحاصــل ســير عمــومي ج. شــده و مــنظم حســاب
ها، رشد و دست و پنجه نرم كردن با عوامل ضد تكاملي و آفـات و                  نوآوري

 .گيري از عوامل مثبت براي بهسازي و سير تكاملي موانع كار است و بهره
ـ حاصل اين دگرگوني و حركت، خواص و آثار و قوانيني است كـه در               4

، در خارج از او،     ماده و طبيعت گذارده شده؛ در درون هر شيئي مادي         
صــورت تضــاد و درگيــري، يــا  هــا، بــه در روابطــش بــا ديگــر پديــده

سازي و التيام يا حفظ موجوديت خود و افزايش و رشـد دادن               همسان
هاي الهي است، طرح خلقت       و مجموع اين قوانين و روابط، سنت      . آن

تزلـزل،    ها، قاطع و بـي      اين سنت . و حاصل مشيت حكيمانه خدا است     
 .چه خواهيم ديد ـ جاري است و در جامعه ـ چناندر طبيعت 

رسيم كه مربوط بـه انسـان و جامعـه            از اين پس به بخش عمده بحث مي       
 :گوئيم است و نظر اسالم را در اين مورد چنين مي

انسان جزئي است از طبيعـت، داراي خـواص مـادي و            : ـ آزاد از جبر مادي    1
و ارزش  » روح الهـي   « افاضـة   يافته، بدان حد كه شايسـتة       طبيعي اما تكامل  

و قدرت آگـاهي و     » ارادة آزاد «شده است كه در پرتو آن به        » فوق طبيعي «
مسئوليت دست يافته است و همين موهبت، او را نه تنها اسـير و محكـوم       
ماده يا هر پديده مادي و رابطة توليدي نكرده، بلكـه شايسـتة حاكميـت و           

 .و روابط مادي نموده استها  تسلط بر طبيعت و دگرگون ساختن پديده
اي است از موجودي مستقل كه        انسان آميزه : اصالت آميخته فرد و جامعه    ـ  2

 در عين حال مرتبط با جامعه است، بنابراين فرد، محكوم جامعه نيسـت            
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گونه كه ارادة شخصي و حـق آزادي و انتخـاب نداشـته باشـد و                  بدان
ين حـال فـرد را      در عـ  . مسير او را تنها جامعه و تاريخ مشخص سازد        

 .توان جداي از جامعه دانست نمي
جا كه همة موجوديـت انسـان،         از آن : ـ منشأ حيات عقلي و ذهني انسان      3

نتيجة مستقيم تكامل ماده نيست، حيات عقلي و ذهني و فكري انسـان       
تواند صرفاً ملهم و مشتق از ماده و روابط توليد مـادي جامعـه     هم نمي 

 بستر ماده مستقر شده و از گريبـان مـاده           با وجود اين، چون در    . باشد
تواند از شرايط طبيعي، جغرافيايي، فيزيكـي و          سر درآورده است، نمي   

 .روابط مادي جامعه متأثر نباشد
تضـادي كـه در درون انسـان اسـت، تضـاد بـين              : ـ تضاد دروني انسـان    4

افاضـة  (هـاي ملكـوتي       و سـائقه  ) خاسـتگاه انسـان   (هاي مـادي      جاذبه
انسان آگاه و آزاد بايد از اين تضـاد بهـره گيـرد و بـا                . تاس) ماورايي

ها در طريق تكامل خود و بهسازي محـيط           تعديل و هدايت اين سائقه    
 .و تحرك و سازندگي تاريخ گام بردارد

*** 
چهار بند پايان بحثي كـه از ماترياليسـم ديالكتيـك نقـل كـرديم مسـتقيماً         

رو بايـد ديـد كـه در بيـنش          از ايـن    . درباره بينش تاريخي اين مكتب بود     
اسالمي، تاريخ و عوامل سازنده و محرك آن چيست؟ در اين زمينه بحثي             

 .گسترده خواهيم داشت



 تاريخ در بينش اسالمي



كه با بينش اسالم دربارة تحـوالت تـاريخي و عوامـل سـازندة آن       براي آن 
 :آشنا گرديم، توجه به چند مطلب الزم است

 
 دهد وجه ميهاي تاريخ ت قرآن به سنت

هاي طبيعي تابع قوانين و علل و عوامـل و             دانستيم كه تحوالت پديده     قبالً
يي است كـه در طبيعـت قـرار داده شـده اسـت و               »ها  سنت«در يك كلمه    

 .اسالم بر وجود اين قوانين و روابط علمي تأكيد فراوان دارد
 نيز قوانين خاصي وجود دارد، يعني     » جامعه«براساس بينش اسالم، در     

رشـد و سـقوط     . يـي اسـت   »ها  سنت«هاي اجتماعي نيز براساس       دگرگوني
هاي خـاص و صـالح و فسـاد           ها، قدرت و ناتواني آنان، سلطة گروه        ملت

همه تابع قوانيني در همان جامعـه و در روابطـش بـا جوامـع               ... جامعه و   
. اسـاس و تصـادفي نيسـت        بدين ترتيب، حوادث تاريخي، بي    . ديگر است 
چيز در جامعـه قـانون    همه. حساب هم نيست ريا تقديري بي كو  تابعِ جبري 
 .گونه كه در طبيعت دارد ـ همان

خودي يا جبري دروني در      هم خودبه » هاي اجتماعي   قوانين و سنت  «اين  
اينـك چنـد    . است» سنن الهي «ها طرح خلقت و       جامعه نيست بلكه همة آن    

شود تـا     ادآوري مي ها كه در قرآن بدان اشاره شده است ي          نمونه از اين سنت   
 .ها چگونه است سرانجام ببينيم نقش ارادة انسان در حوزة اين سنت
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چون ستم در بـين آنـان ريشـه         «ما اقوامي از گذشتگان را نابود كرديم        
  1]و روابط اجتماعي آنان ظالمانه گشته بود[» دوانيده بود

هـا   ن، ما بركت آسما»تقوي داشته باشند«اگر مردم ديار، ايمان آورند و     
  2.گشائيم و زمين را به روي آنان مي

 به بعـد، سـخن از مردمـي اسـت كـه در برابـر                41در سورة فاطر آيه     
كنند و با خودكامگي و غـرور         خواهان ايستادگي مي    دعوت پيامبران و حق   

گونـه    و تكبر در صدد بسط قدرت و جلب منافع خويش هستند و از هيچ             
 :فرمايد دنبال آن مي به. ندبردار نيست گري دست كاري و حيله فريب
و اينـان  » گيـرد  كاران را مـي  ها، سرانجام دامن خود فريب      كاري  فريب... «

گاه سنت خـدا   هيچ. مگر سرنوشتي غير از سرنوشت پيشينيان را انتظار دارند    
چـرا  . گونه دگرگوني نخواهي يافت     كند، آري، در سنت الهي هيچ       تغيير نمي 

 تا سـرانجام كسـاني را كـه پـيش از آنـان              كنند  در زمين سير و سياحت نمي     
 »... كه آنان داراي قدرت و شوكتي بيشتر بودند  بودند، بنگرند، با آن

 :گويد  سورة آل عمران ابتدا چنين مي142 تا 126در آيات 
هايي در بين مردم اجـرا شـده، در زمـين سـياحت               پيش از شما سنت   «

 » .ها آشنا گرديد كنيد تا با اين سنت
پس سستي نكنيد و نگران نباشـيد، شـما برتـر           «: خوانيم   آن مي  دنبال  به

هـاي تـاريخي و       خواهيد بـود، اگـر ايمـان داشـته باشـيد، و ايـن صـحنه               
هـا    دسـت اقـوام و امـت        هـاي روزگـاران اسـت كـه دسـت بـه             دگرگوني

چرخد، بايد آزموده شويد و مردم باايمان از رياكاران بازشناخته شـوند              مي
 »... بارز از مردم فرومايه و زبون جدا گردد و صف مردم فداكار و م

                                                 
 .13 سورة يونس ـ آية .1
 .96 سورة اعراف ـ آية .2
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شـود كـه ايـن هدفـداري و      و باالخره از مجمـوع آيـات اسـتفاده مـي     
هاسـت    ها و زبـوني     ها و پستي    پايداري و فداكاري و پرهيز از خودخواهي      

هـايي   شود، و ايـن از همـان سـنت    كه باعث دگرگوني تاريخ يك امت مي 
 .است كه در بين مردم اجرا شده است

 :كنيم كه  سورة اسراء استفاده مي77 تا 70از آيات 
هـا از يكـديگر مشـخص      هـا و رهبـري    »رهبر«ها در ساية      اقوام و امت  

الزم ) اصالت ايدئولوژيك (كه ثبات در برنامه و هدف         ديگر اين . گردند  مي
كوش و مخلص و فداكارشان درافتنـد و          اگر قومي با رهبران سخت    . است
هاي خـود ادامـه    طرد كنند تا به فساد و سودپرستي   ها را از جامعة خود        آن

: خـوانيم كـه   سـپس مـي  . دهند، چنين قومي مهلت چنداني نخواهد يافـت    
 »ايم اين سنتي است كه در مورد فرستادگان پيشين هم اجرا كرده«

 :كنيم كه  سورة اسراء چنين استفاده مي16از آية 
ش آن جامعـه،    هنگامي كه بناست سرزميني نابود شود سودپرستان عيا       

آنگاه فرمان قطعـي خـدا در مـورد مـردم        . اندازند  هوسراني و فساد راه مي    
رسـد و   اند مـي  طلب گشته اي كه گرفتار زراندوزانِ عشرت   فاسد و فرومايه  

 .شوند اين سرزمين زيرورو گشته و مردمش نابود مي
 :خوانيم كه  مي13 تا 5و نيز در سورة الفجر، آيات 

كـه قـدرت    » ارم«چه كرد؟ مـردم سـرزمين       » عاد«م  آيا نديدي خدا با قو    
و آيـا   . ها نظير نداشـت     چنان شوكتي كه در ديگر سرزمين       فراوان داشتند، آن  

شكافتند و براي خـويش       ها را مي    قوم ثمود را نديدي، همانان كه دل صخره       
افراشتند، و فرعون كه قدرت و سپاه فراوان داشت، همانـان كـه               ها برمي   كاخ

  سر به طغيان و سركشي و ستم گذاردند و در آن فساد بسـيار             ها  در سرزمين 
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آري خـدا در كمينگـاه      . كردند و خدا تازيانة عـذاب را بـر آنـان نواخـت            
 .ستمكاران است

هاي تـاريخ     اي بود از موارد فراواني كه قرآن به سنت            ها فقط نمونه    اين
 .كند اشاره مي

 

 ها طغيان تمايالت و انگيزه
داراي سرشـت خـاكي و الهـي،        : ايـم    تفصيل آشنا شده   از پيش با انسان به    

ها و مسئول هـدايت و تعـديل          ها و سائقه    داراي تمايالت گوناگون، انگيزه   
ايم  بيش آشنا شده   و  با طغيان و افراط در اين تمايالت هم كم        . اين تمايالت 

پرسـتي   طلبي، خودخواهي، شهوت  كه چگونه ممكن است سودجويي، جاه     
افروز گردد و موجب تباهي و سـقوط فـرد و جامعـه              طلبي، آتش   و قدرت 

، »ظالمين«،  »مفسدين«،  »مترفين«ها به     گونه افراد و گروه     قرآن از اين   1.شود
كند كه اينـان   تعبير مي » مأل«و  » طاغوت«و باالخره   » مستكبرين«،  »فاسقين«

هميشه در طول تاريخ، در هر گونه شرايط اقتصادي، براي جلب مطامع و             
وري از    ، براي بسـط سـلطه و حاكميـت خـويش، بـراي بهـره              منافع خود 

حاصل كار ديگران و بـراي اسـتثمار و اسـتعباد ديگـران دسـت بـه كـار                   
شوند و در اين راه با زور، حيله، تهديد، دروغ، تطميع، تخـدير، ايجـاد            مي

در . هاي شوم خـود برسـند       روند تا به هدف     تفرقه و ظلم و فساد پيش مي      
شود كه    هايي بر توده مردم تحميل مي       رهنگ و انديشه  اين شرايط، فكر و ف    

 .ها فراهم سازد زمينه را براي استقرار حاكميت و بسط مظالم طاغوت
هاي پوسيده، خدايان كهنه و نو،        پرستي، سنت   ها، بت   فكري  خرافات، كج 
گردند تا فكر مردم از رشد و تحرك و انديشة صحيح بـاز               بار ديگر احيا مي   

                                                 
 . به بحث انسان قسمت تعديل تمايالت مراجعه شود.1
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هـا كـه      چه بسيار جنـگ   . ستثمار و توجيه آن جايگزين گردد     ايستد و زمينة ا   
ها است و چه بسيار       هاي آز و حرص و سودپرستي طاغوت        برافروختة شعله 

 .پرستي است ها كه حاصل جاه ها، كشتارها و اختناق ها و نابساماني ويراني
هـاي ويرانگـر تـاريخ را طغيـانگري و          قرآن منشأ بسياري از دگرگوني    

 :داند ها مي نه و فساد انسانعمل تجاوزكارا
آن كـس كـه گرفتـار       «: كنـيم كـه      سورة بقـره اسـتفاده مـي       204از آيه   

آورد،  دسـت مـي   دوستي ناروا شده است، وقتي قـدرتي در جامعـه بـه         جاه
كند تا فساد كند و توليد كشاورزي را از بين ببـرد و نسـلي را                  كوشش مي 

سـخن  «: ه بعد آمده اسـت   ب 67در سورة مائده آيات     » .ضايع و نابود نمايد   
از مردمي است كه در اثر طغيان و انكار حقايق، به سرعت دست به گنـاه                 

و در » .كنند  افروزند و ترويج فساد مي      زنند و آتش جنگ برمي      و تجاوز مي  
 :خوانيم كه  به بعد مي5سورة قصص آية 

جويي كرد و مردم را دسـته دسـته سـاخت و              فرعون در زمين برتري   «
گروهـي از آنـان را خـوار و ضـعيف كـرد،             . وجود آورد   ي به جامعه طبقات 

وي از  . داشـت   بريـد و زنانشـان را زنـده نگـاه مـي             پسرانشان را سـر مـي     
 سورة زخرف دربارة فرعـون چنـين   54همچنين در آية  » .فسادانگيزان بود 

او قوم خود را خوار و زبون ساخت تـا او را اطاعـت كننـد،                «: آمده است 
 ».ودندآنان مردمي تبهكار ب

 :فرمايد  سورة نساء نيز چنين مي27آية 
خواهنـد شـما را بـه         كننـد، مـي     كه از شهوات خود پيـروي مـي         وآنان«

 ».انحراف و سقوط بزرگي بكشانند
ها هستند كـه در       اين انسان : دهد  اي است از آياتي كه نشان مي        ها نمونه   اين

 يـن تمـايالت   حساب از تمايالت خود و عدم تعديل و هدايت ا           اثر پيروي بي  
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افروزند و باعث ايجـاد حـوادث شـوم      چنين آتش فتنه و فساد را برمي        اين
 .گردند تاريخ مي

 
 مسئله تضاد

هاي تاريخ، مسألة تضاد نقـش        در بينش اسالمي نسبت به توجيه دگرگوني      
مهمي دارد اما نه به معني تنها عامل محرك تاريخ، آن هم نـه تنهـا تضـاد                  

 . توليدبين روابط توليدي و ابزار
وسوسـه نفـس و     : انسان در درون خود درگير دو عامـل متضـاد اسـت           

شيطان كه مظهر   . تمايالت حيواني با نهادهاي عالي در تضادند      . هدايت عقل 
گراست، در برابر انسان ـ يعنـي جنبـة      كننده و وسوسه مجموع عوامل گمراه

از . حق و باطـل در جامعـه هميشـه درگيـر هسـتند     . الهي انسان ـ قرار دارد 
هاي تاريخ هسـتند بـا    دم تاريخ دو فرزند آدم كه مظهر دو جناح انسان           سپيده

يكي براي ارضـاء شـهوات خـود، بـراي جلـب منـافع              . يكديگر در ستيزند  
آورد و  خويش، به خاطر حسادت و خودخواهي، ديگـري را از پـاي درمـي          

خره باال. گيرد  اولين كشتار و تجاوز به خاطر سودجويي و خودخواهي پا مي          
: هاي استعمارگر،  خودكامه، عياش و متجاوز و به تعبيـر قـرآن              افراد و گروه  

خواهـان و     ، در برابر مصلحان، حـق     »مفسد«و  » مسرف«،  »طاغوت«،  »مترف«
هاي مختلـف در سراسـر    صورت دوستان قرار دارند و اين درگيري به      عدالت

 : كهاما بايد مسائل زير مورد توجه قرار گيرد. تاريخ جريان دارد
هـاي زورگـو و محـروم،         گيري جناح    اين درگيري و موضع     ريشة: اوالً

هـا اسـت و    استثمارگر و استثمارزده، ظالم و مظلوم در وجود خود انسـان         
زايـي    ها و تمايالت دروني است كـه چنـين مـوج آتـش              اين طغيان هوس  

افـروزي يـا      البته شرايط اجتماعي و محيطي نيز در اين آتـش         . انگيزد  برمي
 .گيري از آن مؤثر استجلو
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حاصل تضاد و درگيـري، چـه در درون انسـان و چـه در طبقـات                 : ثانياً
جامعه، هميشه نفي يك جناح نيست بلكه در مواردي هم تعديل و هـدايت              

اي بـين     در درون اگر مبـارزه    : سازي است بدين توضيح كه      و حتي هماهنگ  
ت بلكه جهت   عقل و نفس است، حاصل مبارزه براي از بين بردن نفس نيس           

هاي مادي و تمـايالت عـالي         اگر بين خواسته  . مهار كردن و تعديل آن است     
ــت      ــيل جهـ ــارزة اصـ ــك مبـ ــل يـ ــت، حاصـ ــري اسـ ــاني درگيـ انسـ

گونه كـه آدمـي ديگـر     هاي طبيعي و مادي نيست، بدان گرايش كردن كن  ريشه
» خودسـازي «گرد غذا و لباس و همسر نگردد، بلكـه حاصـل ايـن مبـارزه،       

هـا كنتـرل شـود و تحـت           گونه كه همـة ايـن انگيـزه         ي بدان خودساز. است
 .روي ـ سازگار گردد روي ـ دور از اجحاف و زياده انضباط درآيد و با ميانه

در جامعه نيز گاهي حاصل درگيري بين سودجوي متجاوز با محـروم،      
ها است، همان چـه كـه مسـأله           كن كردن متجاوزان و طرد و نفي آن         ريشه

خوانـد و     اسـالمي بـدان فـرا مـي       » قتال«و  » مجاهده «،»مبارزه«،  »قصاص«
امـر بـه    «و بـاالخره    » هـدايت، تربيـت و سـازندگي      «،  »ارشـاد «گاهي هم   

آميز آن كه منجر بـه بهسـازي          در سطوح مسالمت  » معروف و نهي از منكر    
بنـابراين نقـش   . شـود  محيط و رام كردن و به راه آوردن فاسد و مجرم مي       

 . فراموش كردعوامل سازنده را هم نبايد
 

 مقاومت در برابر فساد و ضرورت تقويت نيروي مثبت تضاد
بنابراين اگـر   . رود كه نيرومندتر باشد     شك طرفي پيش مي     در هر درگيري بي   

نيرومندتر بود، ظلم و فساد حاكم اسـت و مـردم           » طاغوت و مترفين  «جناح  
و اگـر روزگـاري جنـاح حـق و عـدالت            . گرفتار زور و فشار و محروميت     

شـود و زورگـو و سـتمگر طـرد            تر شد، عدالت اجتماعي حكمفرما مي       ويق
 :است و البته مشكل و پرمشقت» ارادي«تقويت جناح حق امري . گردد مي
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نباشـند، تـا در     » باغيرت و شرف  «ها، مردمي     چرا در بين اقوام و ملت     «
         1».برابر تبهكاران زمين مقاومت كنند و آنان را از فساد باز دارند

اگر خدا توسط گروهي از مردم، از تجاوز و ظلم گروهي ديگر دفـاع              «
  2».گيرد و جلوگيري نكند فساد زمين را فرا مي

ها آيـة ديگـر مربـوط بـه ضـرورت جهـاد و كـارزار بـا مفسـدين،             ده
و آن همه وعدة پيـروزي      . متجاوزين، جباران و خودكامگان موجود است     

داده شـده اسـت، دليـل ايـن     » تاسـتقام «و » مقاومت«،  »صبر«كه در ساية    
بنابراين تنها تشديد تضاد و افزايش عوامـل درگيـري، باعـث            . مدعا است 

شود بلكـه بيـداري سـتمديدگان و رشـد و             تر شدن دگرگوني نمي     نزديك
هـا و     طلب و افزودن گـرايش      جو، حق   هدايت آنان و تقويت جناح عدالت     

 .تواند به غلبة حق كمك كند هاي مثبت هم مي انگيزه
 

  استفاده انساني از آنهاو ها هاي تاريخ، شناخت فرصت ـ آگاهي بر سنت
توانـد   البته هركس ـ در هر سطح از شعور اجتماعي و قدرت رهبـري ـ نمـي    

و تيزبينـي در شـناخت بافـت    » سـنن تـاريخي  «آگاهي بر . سازندة تاريخ باشد  
بينـي   جوامع و تفسير حوادث تاريخ و آشنايي با سرگذشت پيشينيان و روشـن  

دهنـدة هـر جامعـه الزم         ها و سنن و عوامـل شـكل         نسبت به نهادها و گرايش    
از . ها، متناسب و به موقع انجام گيـرد و بتوانـد ثمـربخش باشـد               است تا اقدام  

طرفي، عالوه بر آگاهي، هوش و درايت و كـارداني الزم بـراي بسـيج افكـار                 
.  ضـرورت دارد   دهي و رهبري و هدايت نيروهاي مقاوم هم         عمومي و سازمان  

 .همچنين ايمان، هدفداري، قدرت مقاومت و پايداري نيز از ضروريات اسـت           
                                                 

 .116 سورة هود ـ آية .1
 .250 سورة بقره ـ آية .2
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دهـد كـه      هايي معدود را نشان مـي       بينيم تاريخ، افراد يا گروه      از اين رو مي   
هـاي    كشند و با خلق فكـر و انديشـه          اين رسالت اجتماعي را به دوش مي      

عـادة رهبـري راهـي      ال    سازنده، با پايمردي و وسعت روح و با قدرت فوق         
هـاي بـزرگ در       كنند و باالخره دگرگوني     گشايند و مردمي را بسيج مي       مي

هـا اسـت    آري تاريخ بشر، تاريخ انسان   . آورند  وجود مي   تاريخ يك ملت به   
 .هاي بزرگ و برجسته، نقشي برجسته دارند كه در آن، انسان

 
 نقش عظيم پيامبران در سازندگي تاريخ

دهد كه آنـان بـيش از همـه منشـأ             بران نشان مي  بررسي تاريخ نهضت پيام   
دگرگوني فكري و اصالحي جامعه بودنـد و فرهنـگ عـدالت، انسـانيت،              

دوستي، برادري، برابري، خدمت به بشر، محبت، آزادي انساني، صلح،            نوع
طهارت، تقوي و ديگر فضايل انساني و اجتماعي را همانان به بشر عرضه             

 .كردند
كــه پــيش از همــه و بــيش از همــه چهــرة از طرفــي همانــان بودنــد 

ستمكاران، جباران، رياكاران و خودخواهان را به مردم شناساندند و بسيج           
مبـارزه بـا اسـارت،    . مردمي، جانبازي، فداكاري و مقاومت را تعليم كردند   

. ذلت و تالش براي نجات و آزادگي در سرلوحة برنامة آنان قـرار داشـت           
 :در اين آيات دقت كنيد

در «: يعنـي »  بعثنا في كل امة رسوال ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوتو لقد «
خدا را پرسـتش كنيـد و      : هر سرزمين پيامبري فرستاديم كه دعوتش چنين بود       

 1».از طغيان و سركشي و تسليم در برابر طاغوت خودكامه دوري كنيد
                                                 

 .38 سورة نحل ـ آية .1
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 هاي روشن فرسـتاديم و بـا آنـان كتـاب و             ما پيامبران خود را با دليل     «
معيارهاي سنجش حق و باطل فرو فرستاديم تا مـردم عـدالت را بـه پـاي        

كـه سـختي و     ) در اختيار مردم قرار داديم    (دارند، و آهن را فرو فرستاديم       
استحكام فراوان دارد و براي مردم سودهايي دارد تا خدا بداند چـه كسـي        

 و خـدا و   ) آماده كارزار و اسـتفاده از سـالح در برابـر سـتمكاران اسـت              (
  1».راستي خدا توانا و پيروز است به. كند پيامبرش را ناديده ياري مي

 
 )ع(حضرت ابراهيم

از آن موقع كه بشر توانسته آثـاري مـدون داشـته باشـد و يادگارهـايي از                  
تعليم و فرهنگ مردمي را به خـاطر بسـپارد، ابـراهيم بـه عنـوان قهرمـان                  

پرسـتي    و خرافـه  توحيد و يكتاپرستي و تالش براي درهـم كوبيـدن بـت             
و همو اسـت كـه در راه هـدف خـويش فـداكاري و               . شناخته شده است  

گذشت از جان و مال و فرزند را تعليم كرد و اوست كه با عنصـر طغيـان           
درافتاد و سـرانجام در راه مبـارزه بـا بـت و             » نمرود«و خودخواهي يعني    

طاغوت به آتش افكنده شد و تا آخرين لحظه بـاز هـم درس مقاومـت و                 
انبازي آموخت و همين كه نجات يافت باز هم به راه خويش ادامـه داد               ج

ترين كانون توحيـد و يكتاپرسـتي، يعنـي كعبـه را بنيـان نهـاد و                و قديمي 
 .اي عظيم از جهان بود بخش اديان بزرگ توحيدي سامي در منطقه الهام

 
 )ع(حضرت موسي

 و زبوني و    تالش موسي براي نجات قوم خود و مبارزة وسيع وي با بردگي           
پرستي،   هاي طغيان و جاه     ايستادگي او در برابر خداوندان زروزور و مجسمه       

 .هاي انساني را بارور ساخته است تاريخ مبارزات مردمي و نهضت
                                                 

 .26 و 25 سورة حديد ـ آية .1



 221    تاريخ در بينش اسالمي 

 

بـه سـوي    ... به طرف فرعون حركت كنيد كـه او طغيـان كـرده اسـت               «
رائيل اس  فرعون بشتابيد و بگوييد، ما فرستادگان پروردگارت هستيم، پس بني         

 1».و دست از آزار و شكنجة آنان بردار) و آنان را آزاد كن(را با ما بفرست 
موسي و برادرش هارون را بـا آيـات و معجـزة آشـكاري بـه سـوي                  «

اش فرسـتاديم، آنـان گرفتـار تكبـر و غـرور بودنـد و                 فرعون و دارودسته  
د مـا  آيا به دو بشر كه همانن   : جو، و چنين گفتند     افرادي خودخواه و برتري   
كه قوم آنان بردگان ما هستند و طـوق عبوديـت             هستند ايمان آوريم، با آن    

 2».اند ما را به گردن گرفته
 :در برابر دعوت موسي، بازار تهمت و تهديد و تخدير افكار داغ بود

اي از قوم موسي، كسي به او ايمان نياورد، چـون از فرعـون          جز دسته «
اي   شكنجه نمايند و عليه ايشان توطئه     ترسيدند كه آنان را       و هوادارانش مي  

 3».راستي فرعون در زمين خودخواه و تجاوزكار بود به. راه اندازند
پسـران  : وقتي موسي دين حق را از جانب ما براي آنـان آورد گفتنـد             «

حيلة . اند، بكشيد و زنانشان را باقي گذاريد        كساني را كه به او ايمان آورده      
بگذاريد من موسـي را بكشـم و او   : ن گفتفرعو. كافران جز بر باد نيست 

ترسـم ديـن شـما را         مـن مـي   . خواهد خداي خويش را بخواند      هر چه مي  
: موسي گفـت  . تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد و فتنه و آشوبي بپا كند            

من به خداي خود و خداي شـما از هـر متكبـر خودخـواهي كـه بـه روز        
 4».برم بازپسين ايمان ندارد، پناه مي

                                                 
 . به بعد45 سورة طه ـ آيات .1
 .50 الي47 سورة مؤمنون ـ آيات .2
 .84 و83 سورة يونس ـ آيه .3
 .27 و 26 سورة مؤمن ـ آية .4
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آيا حكومت مصر در    ! عون در بين قوم خود ندا در داد كه اي مردم          فر«
هـاي مـن حركـت     اختيار من نيست و ايـن همـه جويبارهـا از زيـر كـاخ           

چـرا  : گويد  مقدار؟ اگر راست مي     كند؟ آيا من بهترم يا اين خوار و بي          نمي
بر او زيورآالت و دستبندهاي طال فرو نيفتاده، يا فرشـتگان در خـدمت او     

 1».اند نيامده
اگر جز من خدايي براي خود بگيـري، تـو را           : فرعون به موسي گفت   «

 2».كنم جزو زندانيان مي
اما موسي همچنان پايداري كرد و از دعوت و مبارزه خـود دسـت بـر        

هـا چنـين      نداشت و به ياران خود در برابر اين همه تهديدها و سختگيري           
ال خداسـت، بـه هـر    زمين م . از خدا كمك جوييد و پايداري كنيد      «: گفت

يك از بندگان خود كه بخواهـد واگـذار كنـد و سـرانجام پيـروزي بـراي           
 3».پرهيزكاران است

اميد است پروردگار شما، دشمنان شما      «: داد كه   و گاهي چنين نويد مي    
كن كند و شما را در زمـين جـايگزين كـرده و قـدرت و          را از زمين ريشه   

   4».كنيد شوكتي بخشد تا ببيند شما چگونه عمل مي
دهـد و دشـمن بـا         قوم را نجات مي   ) ع(دانيم كه سرانجام موسي     و مي 

شود و اين نهضت سرآغاز       همة جاه و جالل و قدرت و شوكتش نابود مي         
سـان فصـلي از تـاريخ سـاخته           و بدين . گردد  حوادث تاريخي فراواني مي   

 .شود مي
                                                 

 .54 الي51 سورة زخرف ـ آيات .1
 .28 سورة شعراء ـ آية .2
 .125 سورة اعراف ـ آية .3
 126سورة اعراف ـ آية .  4
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 )ع(حضرت عيسي
آور   دهنـده و پيـام      اتبه عنوان نجـ   ) ع(نزديك دو هزار سال است كه عيسي      

ــت     ــده اس ــناخته ش ــاريخ ش ــت در ت ــدل و محب ــت در دل . ع وي درس
ها، هجوم و كشتارهاي      ها، رقابت   ها، زراندوزي   افروزي  ها، جنگ   خودخواهي

پـردازي    كـاري و خرافـه      در اوج سـودجويي و فريـب      . پا خاسـت    روميان به 
لهي و پيشوايان   در آن هنگام كه حاملين فرامين ا      . ها  گردانندگان نااليق كنيسه  

ديني، خود دچار رقابت، پيامبركشي، حيله و تزوير، ربـاخواري و رياكـاري             
افتد و دين موسـي       خيزد و با مفاسد زمان خود درمي        شده بودند عيسي برمي   

كنـد و بـه       را كه گرفتار تحريف و سوءتفسير شده بود، اصالح و تجديد مي           
خوانـد و خـود در    دوستي، محبت و خـدمت فـرا مـي    صالح و پاكي، انسان  

گذرانـد و بـا پـايمردي و پشـتكار بـه              كمال سادگي و وارستگي زندگي مي     
 .رود دهد و در اين راه تا پاي جان هم پيش مي دعوت خود ادامه مي

اين دعوت موجي عظيم در فرهنگ اخالق و بشردوستي در طـي قـرون،              
ــه  ــان، ب ــي از جه ــي در بخــش عظيم ــود م ــت وج ــأ حرك ــا و  آورد و منش ه

تـاريخ مسـيحيت و كليسـا پـر اسـت از            . شـود   سـاز مـي     هاي تاريخ   نيدگرگو
گيـري   ها كه حاصل بهره حوادث و امواج زيبا و زشتي كه آفريده است، زيبايي  

اسـتفاده    ها كه حاصل سوء     بخش عيسي بود، و زشتي      شائبه از دعوت نجات     بي
و سوءتفسير و تحريف و انحـراف از روح تعلـيم و دعـوت آن حضـرت تـا                 

ترين و بارورترين نهضت الهي، يعني دعـوت اسـالمي، رسـيد              ه عظيم نوبت ب 
 .باره مستقالً در پايان اين بحث سخن خواهيم گفت كه در اين

 
 نهضت انبياء در پرتو وحي 

در . شـد   شك هر بار دعوت پيامبران در موقعيتي بسيار مناسب آغـاز مـي              بي
هـا    ها و اغفال    اختالفها،    ها، گمراهي   ها، تبعيض   فكري  ها، كج   عدالتي  اوج بي 
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ها   كرد تا از دل تاريكي      چنين محيطي يك حركت اصالحي را ايجاب مي         و اين 
فروغ هدايت و صالح بدرخشد و اوضاع در ساية يك جنبش اصيل فكري و              

 .اجتماعي دگرگون گردد، اما اين حركت با فرمان وحي الهي آغاز گرديد
و اسارت قوم بـه     از دوران جواني، از ذلت      ) ع(درست است كه موسي   

شدت ناراحت بود و تمركز قدرت و ثـروت را در يـك طـرف و فقـر و                   
گونـه    كـرد امـا هـيچ       بردگي و رنج و شكنجه را در طرف ديگر لمس مـي           

حتي در برخـوردي كـه بـا يكـي از           . طرحي براي اقدام و اصالح نداشت     
افراد دشمن داشت و او را از پاي درآورد، چون خطر توطئه عليه جـان او        

زده خـود را نجـات        د، شهر را با اضطراب ترك كرد و نگران و وحشت          بو
ها بعد همين موسي وقتي بـه پيـامبري مبعـوث شـد و وحـي        اما سال . داد

الهي، او را فرمان بسيج داد، به قلب همين شـهر بازگشـت و يكسـره بـه                  
سوي فرعون، دشمن نيرومند و خطرناك خود و قومش، حركت كرد و از             

 از آزار قوم بردارد و اين مردم به بنـد كشـيده را آزاد               او خواست تا دست   
 .كند، و ماجراها آغاز شد

پيامبر اسالم تا چهل سـالگي در بـين مردمـي جاهـل و گرفتـار انـواع           
برد و ذهن پاك و روشنش، فسـاد و سـقوط             سر مي   ها به   ها و ظلم    نامردمي

ـ      برد و خود به هيچ      ديد و از آن رنج مي       جامعه را مي   هـاي   ودگيوجه بـا آل
گاه براي جلـوگيري از   شد و حتي سعي داشت گاه و بي  محيط دمساز نمي  

گونـه دعـوت و جنـبش         امـا هـيچ   . اقدامي كنـد   2ها  و رفع اختالف   1تعدي
اصالحي اجتماعي نداشت تا ماجراي بعث كوه حرا و وحي الهـي، راهـي            

 .به سوي او گشود و نهضت اسالمي آغاز شد
                                                 

 .الفضول  شركت در ماجراي حلف.1
 . داستان نصب حجراالسود.2
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وحي . توانة اصلي دعوت پيامبران بود    الهي، دستمايه و پش   » وحي«پس  
 چيست و آثار آن كدام است؟

 

 دربارة وحي
شائبه و مسـتقيم و روشـن از حقـايق          وحي پيامبران نوعي آگاهي برتر، بي     

هاي متعالي زندگي انساني اسـت كـه بـا افاضـة         ها و هدف    جهان و ارزش  
 .شود خاص الهي بر انساني پاك و برگزيده پيدا مي

هـاي معمـولي اسـت كـه از            درك و شعور و دريافت     وحي، نه از نوع   
شـود، و نـه از آن         طريق حواس و با مشاهده و تجربه در طبيعت پيدا مـي           

هاي ذهني و معلومات      يافته  هاي ذهني است كه با اتكاء به پيش         نوع آگاهي 
حتي وحـي   . كند  اكتسابي قبلي، با تالش خالق ذهن براي انسان تجلي مي         

دريافتي است قاطع و پـاك،      . شراق عرفاني است  غير از شهود و كشف و ا      
 .با افاضه الهي و ماورايي

 

 :آثار وحي
در روح شخص پيغمبر، بعث و برانگيختگـي ايجـاد    :الف ـ بعثت دروني 

شود، و شور و نشور تمام        كند، گويي تمام وجود او حركت مي        مي
هـايش را بـه سـوي         كند و همة توان     اش را بيدار مي     نيروهاي خفته 

سراپا شـوق و تحـرك و انگيـزش         . نمايد  م مأموريت بسيج مي   انجا
گرمـي و اتصـال بـه        و اين همه، با پشت    . آفرين و توانز  است      موج

 .شود وحي و سرچشمة اليزال آن پيدا مي
بيني، شرح صـدر   در اثر وحي، در فكر و ذهن پيامبر، روشن: بيني ب ـ روشن 

دة انديشه و خـرد     العا  و وسعت نظر، خودآگاهي، حكمت و كارايي فوق       
هاي پاك و جوشان آگاهي مرتبط گشـته و           گويي با چشمه  . شود  پيدا مي 

 .شائبه شده است هاي بارور و بي ذهن صافش سرشار از بينش
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، »رحمـت «،  »شـفاء «،  »حكمـت «،  »بيـان «،  »بصيرت«،  »نور«قرآن وحي را،    
چنـين نـور و       داند و پيداسـت كـه ايـن         مي» علم«و  » ماية حيات «،  »برهان«
صيرتي، قبل از همه، در جان پيغمبر كه مهبط وحـي اسـت پيـدا خواهـد      ب

و بدين ترتيب، منطق پيامبر هم كه ملهم از وحـي اسـت، از اسـارت                . شد
و مـا   «: ها پيراسـته اسـت      ها و خودخواهي    ها و هوس    فكري  ها و كج    خرافه

 »ينطق عن الهوي، ان هو اال وحي يوحي
فكري پاك، بـه عصـمت دسـت        بيني و دستماية      پيامبر با چنين روشن   

اش از لغـزش و خطـا    يابـد و در دعـوت و هـدايت خـويش انديشـه      مـي 
 .كند مصونيت پيدا مي

گر و رهگشـاي   وحي برنامة هدايت: ج ـ بارور كردن عقل و انديشه مردم 
عواطـف  . كنـد   استعدادهاي دروني مردم را شكوفا مـي      . جامعه است 

هاي برتر انسـاني آنـان        يزهتمايالت و انگ  . انگيزد  مردمي آنان را برمي   
كند و در ساية ايـن       ها را بارور مي     انديشه و فكر آن   . دهد  را رشد مي  

 .گردد ها را به راه خير و سعادت رهنمون مي بيداري و هشياري آن
كه دربارة زمينة بعثـت       البالغه، پس از آن     حضرت علي در اولين خطبه نهج     

هـاي    هـا و دام     پرسـتي   ا، بـت  هـ   هـا، نـاداني     پيامبران در جامعه و كژانديشي    
 :دهد گويد هدف بعثت را چنين توضيح مي گران سخن مي وسوسه

پيامبرانش را ميان مردم فرستاد و يكي پس از ديگري انبياء خـود را بـه                «
سوي آنان روانه كرد تا از مردم بخواهد پيمان سرشـت خـويش را ادا كننـد               

واهي خـاموش  خـ  و فروغ فطرت پاك خود را به سوي خداپرسـتي و حـق     (
اش را به خاطر آنان آورد و تا بـا ارشـاد      هاي فراموش شده    و نعمت ) نسازند

و تا گنجهاي نهفتـة روحشـان را        . و تبليغ حق در بين آنان راه بهانه را ببندد         
 » .... برانگيزاند و آنان را از استعدادهاي سرشار و بارور درونشان آگاه سازد 
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خره، وحي حامل رسالت عظيم پيـامبران  و باال: د ـ ايجاد تحول در جامعه 
در زمينه ايجاد تحول و دگرگوني مثبت در جامعه است، در حقيقـت             
وحي يك رسالت اجتماعي دارد و آن نـوپردازي و سـاختن جامعـه،              
ايجاد نظامات اجتماعي و روابط عادالنه و توحيدي و نظم نو در يك             

 .ملت است
 نقـش فراوانـي دارد، كـه در         هاي شناخته شدة تاريخ در اين زمينه        رسالت

 .ها رسالت جهاني اسالم را بايد بررسي كنيم سرلوحة آن
 

 هاي تاريخ در نهضت اسالمي تجلي سنت
 حاكميت ظلم در آستانة سقوط

هايي اسـت     هاي حاكم بر تاريخ، دگرگوني      ترين سنت   از پيش دانستيم كه از مهم     
گونـه    آيد بدين   اد پيش مي  عدالتي و فس    هاي گرفتار ظلم و بي      كه ناگزير در محيط   

 1.ناپذير است كه سقوط و شكست عناصر طرفدار تبعيض و ستم اجتناب
كنيم كه در قرن ششم مـيالدي،         با توجه به اين سنت قطعي، مالحظه مي       

هاي ايران و روم و كشورهاي معروف و شناخته شـدة          عربستان و امپراتوري  
گـار نـه تنهـا عربسـتان         زيـرا در آن روز     2جهان، آمادة چنين انفجاري است،    

پرستي، اختالفات قبيلگـي، فقـر، سـتم و انـواع             شاهد تبعيض، خرافات، بت   
اصطالح متمدن آن   ها است بلكه كشورهاي بزرگ و به ها و نابساماني ناروايي

 هاي عظيم اما متزلزل، مذاهب بزرگ اما گرفتار انـواع           عصر هم شاهد قدرت   
                                                 

ـ و ما كنا مهلكـي القـري اال و   ) 13سورة ابراهيم ـ آية  ( فاوحي اليهم ربهم لنهلكن الظالمين .1
، سورة آل 13، سورة يونس ـ آية  45و سورة حج ـ آية  ) 59سورة قصص ـ آية  (اهلها ظالمون 
  .... و 47  ، سورة انعام ـ آية117، سورة هود ـ آية 59، سورة كهف ـ آية 117عمران ـ آية 

 .مراجعه شود» جهان در عصر بعثت« براي اطالع بيشتر به كتاب .2
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هـاي بـر بـاد رفتـه،      يان، فلسـفه هاي متول ها و كشمكش  فكري  خرافات و كج  
هـاي در حـال سـقوط، قـوانين ظالمانـه، اختالفـات عميـق طبقـاتي،                   تمدن
هاي نـاروا، عـادات و آداب مـنحط،           هاي وحشيانه، تعصب    ها، جنگ   عام  قتل

ها و فشارهاي عظيم مالي نسبت به عامة مـردم،            هاي ضدعلم، اختناق    يورش
 خاص و هزاران بدبختي ديگـر       هايي  گري افراد و گروه     سلطه، تنعم و غارت   

تعبيـر   1)گمراهـي آشـكار   (» ضالل مبين «همان چه كه قرآن از آن به        . بودند
  :فرمايد وضع دنيا را در آن روزگار چنين ترسيم مي) ع(حضرت علي. كند مي

خدا پيغمبر اسالم را زماني فرستاده بود كه از ديرباز پيغمبري نيامـده             «
سررشـتة كارهـا از هـم       . رو رفتـه بودنـد    ها در خوابي طوالني ف      ملت. بود

هاي درخت زنـدگي بشـر    برگ. ور بود جا شعله ها همه  جنگ. گسيخته بود 
هـا فـرو خشـكيده، فـروغ        آب. به زردي گراييده و از آن اميدِ ثمري نبـود         

بدبختي به بشر هجوم آورده و چهرة كريه خود      . هدايت خاموش شده بود   
روزي چيـزي جـز فتنـه و آشـوب      رهاين فساد و تيـ . را نمودار ساخته بود 

هاي مردم را فرا گرفته و پناهگاهي جـز شمشـير             ترس دل . آورد  بار نمي   به
 2».آشام نداشتند خون

اي بـزرگ بـود كـه بتوانـد           بدين ترتيب محيط جهاني، آبسـتن حادثـه       
 .بار و پوسيده را دگرگون سازد هاي ستم نظام

 
 رشد و بيداري مردم
ون دخالــت عوامــل انســاني و تحــرك خــود و بــد ســقوط ظلــم، خودبــه

بايد آگـاهي مـردم بـاال رود و مكتبـي رهگشـا،           . ايدئولوژيك نخواهد بود  
                                                 

 .2 سورة جمعه ـ آيه .1
 .157البالغه ـ عبده ـ چاپ بيروت، ص   نهج.2
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فكرها را روشن سازد و نيروهاي خفته را بيدار سازد و برنامه و راه نشـان     
 .دهد
اين بدان خاطر است كه خداوند مـردم سـرزميني را بـه سـتم نـابود                 «
 1».خبري و غفلت باشند ار بيكند، در حالي كه اين مردم گرفت نمي
كـه بـرايش كتـابي روشـن          هيچ دياري را واژگون نكـرديم جـز ايـن         «

 2».بود) اي مدون برنامه(
كـه در آن      كنـيم جـز ايـن       ما هيچ سرزميني را دگرگون و نـابود نمـي         «

 3».دهندگاني وجود داشته باشند كنندگان و بيم سرزمين ارشاد
، در مواردي با بعثـت انبيـاء        و دانستيم كه اين نهضت فكري و انساني       

 :آيد پيش مي
گفتنـد،   آورديم مـي  و اگر ما پيش از آن، آنان را با عذابي از پاي درمي       «

 4».سوي ما پيامبري نفرستادي پروردگارا چرا ابتدا به
بنابراين به عنوان يك ضرورت تاريخي و جهـاني، خداونـد حضـرت             

 .كند محمد را مبعوث مي
 

 عربستان؛ محيط مساعد
كـرد، طبعـاً عربسـتان        ر فساد و ظلم و خرافه، چنين نهضتي را ايجاب مي          اگ

براي اين منظور محيط مساعدتري بود، چون از آثار پيشرفت فكري و تمدن     
هاي مجاور برخوردار بود      تر از سرزمين    و دستاوردهاي انساني و مردمي، كم     

 ):ع(زد و به قول حضرت علي زار بيشتري دست و پا مي و در لجن
                                                 

 .131  سورة انعام ـ آية.1
 .4  سورة حجرـ آية.2
 .208 سورة شعراء ـ آية .3
 .134 سورة طه ـ آية .4
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را فرستاد تا جهانيان را از راه و رسمي كه در پـيش             ) ص(دا محمد خ«
در آن . اند بيم دهد و او را امين دستورهاي آسـماني خـود قـرار داد            گرفته

بدترين دين را داشـتيد و در بـدترين سـرزمين    ! حال، شما اي گروه عرب  
خوابيديـد،    هاي خشن و مارهاي گزنده مي       در بين سنگ  . كرديد  زندگي مي 

ــياز آب ــره م نوشــيديد، غــذاي خــوبي نداشــتيد، خــون يكــديگر را    تي
بريديـد و بـا آنـان سـتيزه           ريختيد، پيونـد خـويش را از نزديكـان مـي            مي
ها در ميان شما برپا بـود و گناهـان، دسـت و بـال شـما را                    بت. كرديد  مي

  1».بسته بود
بنابراين زادگاه اسالم هم در چنين سرزمين خشك و جامعـة منحطـي             

 .دانتخاب ش
 

 پيشتازان؛ اصحاب خاص
هـاي فاسـد را    تواند پيروز شود و نظام اين نهضت مردمي ـ الهي وقتي مي 

دگرگون كند و تاريخ بسازد كه گروهي پيشتاز را بر بنيان مكتب بسـازد و       
 بسيج آمادة و كند تربيت انقالبي را »ناس« عمومي، بيداري و هدايت با سپس

 .نمايد
ز بعثت، شروع بـه دعـوت افـراد خـاص و            پيامبر اكرم بالفاصله پس ا    
. دعوت ابتدا مخفـي و خصوصـي اسـت        . كند  پروردن و بارآوردن آنان مي    

اي و بنيـاني اسـت، بايـد          شوند، تعليمات ريشـه     افراد تك تك انتخاب مي    
يكتاپرست شوند، از هر گونه شرك بيزار گردند، در برابـر رهبـري وحـي              

بدانند، خود را پاك كنند و با عمل        ها را بندة خدا       تسليم باشند، همة انسان   
 .صالح و مقاومت خو گيرند

                                                 
 .26البالغه ـ خطبة   نهج.1
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سـوگند كـه انسـان      ) كه عصر تولد انسان راستين اسـت      (بدين عصر   «
كار است، جز آنان كه  ايمـان داشـته باشـند و عمـل صـالح كننـد و                      زيان

 1».خواستار حق باشند و يكديگر را به پايداري فراخوانند
گيرند و بـا عناصـر اصـلي مكتـب گـره             مردمي معدود، اما نخبه پا مي     

با يكتاپرسـتي، طـرد طـاغوت، خودسـازي، تقـوي، آگـاهي و              : خورند  مي
كم كم ـ پس از سه سال ـ دعـوت    .... بيني و تسليم در برابر حق و  روشن

درپي و نيرومند دعوت به قلـب نظـام حـاكم             شود و تيرهاي پي     آشكار مي 
مايـة سودپرسـتي و       ا و دست  ه  ، ريشة كژانديشي  »پرستي  بت«. ريزد  فرو مي 

از يك طرف گرايش و     . شود  موج آغاز مي  . شود  سلطة اشراف، محكوم مي   
اعالم همبستگي جمعي از تودة مردم، از بردگـان، محرومـان، آوارگـان و              

هـا و افـرادي بيـدار شـده از سرشناسـان و اشـراف كـه موضـع                     ديده  رنج
، و از طرف ديگـر      پيوندند  اجتماعي خود را رها كرده و به نهضت نوپا مي         

... پـردازي و      مقاومت دشمن، تهديد، شكنجه، محاصره، تهمـت و شـايعه         
 .گيرد پس، درگيري اوج مي. يابد ادامه مي

صورت شعارهاي حماسـي تنـد و در عـين حـال حـاوي                آيات الهي به  
هاي نوزاد، با صالبت      آيد و اين گروه انسان      معيارهاي سازنده مكتب فرو مي    

 .ود استوارند و براي ساختن آيندة تاريخ مصممو قاطعيت در راه خ
 

 نقش هجرت
در ايـن آيـات     . هجرت در بينش اسالمي از عناصر سـازندة تـاريخ اسـت           

 :دقت كنيد
                                                 

 . سورة عصر.1
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گيرند در حالي كه به خويشـتن سـتم         آنان كه فرشتگان جانشان را مي     «
مـا  : برديد؟ گوينـد    سر مي   شود، در چه وضعي به      اند، به آنان گفته مي      كرده

آيـا زمـين خـدا      : ها گويند   به آن . شديم  ين بيچاره و زبون شمرده مي     در زم 
وسيع نبود كه در آن هجرت كنيد؟ اينان جايگاهشان دوزخ و سرنوشتشان         
ناگوار است جز مردان و زنان و كودكان ناتواني كه هيچ راه چاره ندارنـد               

 يابند، اينان را ممكن است خدا ببخشد كـه او بخشـنده   و به جايي راه نمي    
و هر كه در راه خدا هجـرت كنـد در زمـين فراخناهـا و     . و آمرزنده است  

هاي فراوان خواهد يافت و هـركس از خانـة خـود در راه خـدا و                   پناهگاه
رسولش هجرت نمايد و مرگ او را دريابد، پاداش وي به عهدة خداسـت              

 1».گر مهربان است و خدا آمرزش
بـود؛ اگـر فشـار و     پـذيرفتن حـق ن    اگر محيطِ تنـگ و محصـور، آمـادة        

ها را در خود خفه كرد و اگر خفقان، از تجلي ايمان و               محاصره، همة ارزش  
ساختن و پرداختن انسان و جامعه جلوگيري كرد؛ بايد محيط مساعدتري را            

جا رفت كه بتوان ايمان و آزادي داشـت و حـق پناهگـاه و         پيدا كرد و به آن    
ش در اسـالم هميشـه      هجـرت بـا همـة معـاني وسـيع         . ساماني داشته باشد  

هـاي   هاي بسته و كور به سـرزمين      بايد از محيط  . انگيز است   گرهگشا و موج  
هجرت براي سير در طبيعت و      . ها رفت   ها به آبادي    باز و آماده و از سنگالخ     

ها و دور شدن از خودِ بسته به سوي خدا و از تنگناهاي   دانستن تاريخ انسان  
.  و انسانيت بسـيار مفيـد اسـت   خودخواهي و سودپرستي به فراخناي شرف  

يابد ابتدا به آنان فرمان هجرت بـه   پيغمبر اسالم وقتي يارانش را در فشار مي       
 البته به گروهي محدود از آنان و سرانجام بـا مسـاعد كـردن             . دهد  حبشه مي 

                                                 
 .100 الي 97سورة نساء ـ آيات  .1
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هـاي محكـم و در عـين حـال      ها و تعهـد گـرفتن     محيط مدينه در مالقات   
 .شود ادة هجرت به آن سرزمين ميمخفي از نمايندگان مردم مدينه، آم

سروسامان، خانه و زندگي، تعلقات فاميلي، همه و همـه در گسـترش             
شـود و هجـرت بـزرگ         ايمان و بارور كردن هدف و ادامة مبارزه فدا مـي          

سـان مبـدأ تـاريخ        بـدين . گـردد   پيامبر اكرم و يـاران وفـادارش آغـاز مـي          
ساز    اقدام بزرگ تاريخ   و ديديم كه تا چه حد اين      . گيرد  مسلمانان شكل مي  

 .بود و هجرت به مدينه در گسترش وسيع نهضت اسالمي مؤثر افتاد
تشكيل گروه و جامعة نمونه و آشناي با مكتب، با انضباط و همبسـتگي از   

تشـكيل  » امت«در مدينه   . شرايط اساسي پيشرفت يك حركت اجتماعي است      
در ايـن  . اي مكتـب شود، هر چند در واحدي محدود اما كـامالً بـا معيارهـ     مي

هـا از     گري و هرگونه تبعـيض انسـان        جامعه كوچك نژاد، قبيله، طبقه، اشرافي     
. فرد فرد مردم مهاجر و انصار بايد تمرين برابري و بـرادري كننـد    . رود  بين مي 
 . گردند شوند و در خانه و زندگي يكديگر شريك مي دو با هم برادر مي دوبه

اسي نظام اجتماعي اين شـهر اسـت        منشور مدينه كه در واقع قانون اس      
حقـوق، روابـط و تعهـدات تحـت         . شـود   از طرف پيغمبر اكرم صادر مـي      

يـاران  . گـردد   ضوابط دقيق و بر اساس وحدت، عدالت و حق تعيـين مـي            
 .شود شوند و كم كم نهضت در تودة مردم گسترده مي متشكل مي

 
 ارشاد عمومي

گيري سياسـي و    و مورد بهرهشوند خبري نگاه داشته مي  در بي   غالباً» ناس«
ها معمـوالً   باشند و نقش تاريخي آن هاي حاكم مي  استثمار اقتصادي قدرت  

كارانه به بند كشيده شـوند        همين است كه به طور مرئي يا به شكلي فريب         
لشكر براي سطوت زورمندان و در عـين حـال چراگـاه و مرتـع                 و سياهي 
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شناسد و از اين اكثريت،       ي مي اسالم اين موضع را به خوب     . سودجويان باشند 
خواهد اين تودة عظيم و نيـروي پراكنـده را      و در عين حال مي     1ها دارد،   گِله

 .بسازد و در راه بهبود خويش و دگرگوني بنيادي اجتماع بسيج نمايد
رود كه همه را در بر گيـرد، و     دعوت اسالمي دعوت عامي است و مي      

 :درآورد» متقين«و » نصالحي«تدريج افراد مردم را در زمرة  به
 2»سوي همة شما هستم بگو اي مردم من پيامبر خدا به«

را به تقوي و عمـل صـالح و علـم و            » ناس«اي كه     و پس از آن صدها آيه     
هـايي   درست برخالف نظـام . خواند عبادت و طهارت و خدمت و انفاق فرامي   

عـوت و   دهند، اسالم آن را هـدف د        كشي قرار مي    كه تودة مردم را هدف بهره     
تواند بـه گـروه       هر فرد مسلمان مي   . ارشاد و بهسازي و تكامل قرار داده است       

تـرين يـاران اسـالم همـان          پيشتاز و نخبه بپيوندد و اتفاقاً بسياري از سرشناس        
مردم گمنام و محرومي بودند كه در حـوزة تربيـت اسـالمي مقـامي ارجمنـد                 

 .اني ساختنديافتند، زيرا خويش را بر محور فضائل اسالمي ـ انس
هـاي دور و      مدينه شاهد بيداري عمـومي و جنـب و جـوش خـانواده            

كـم كـم زمينـه بـراي انجـام رسـالت            . نزديك در پيوستن به نهضت بـود      
 .شد اجتماعي جهاد فراهم مي

 
 عنصر جهاد

. هاي تـاريخ اسـت      ترين عوامل دگرگوني    هاي شديد از مهم     جهاد و درگيري  
 عـدالتي وارد  ش و ضدظلم و طغيان و بيبخ هاي آزادي وقتي كارزار با هدف  

                                                 
ـ و ما يتبع اكثرهم )  و موارد فراوان ديگر26سورة جاثيه ـ آية  ( و لكن اكثر الناس اليعلمون .1

و اكثرهم للحق ) 63  سورة عنكبوت ـ آية(ـ بل اكثرهم اليعقلون ) 36سورة يونس ـ آية (االظنا 
 .)1  سورة رعد ـ آية(يؤمنون ـ و لكن اكثر الناس ال) 70سورة مؤمنون ـ آية (كارهون 

 .158   سورة اعراف ـ آية.2
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اصـطالح    كند و به    اي پيدا مي    ميدان شود، حركت تكاملي جامعه روند تازه      
و فتح  . دنبال خواهد داشت    به 3»نجات« و   2»اجر عظيم  «1،»فوز عظيم «قرآن  

  :و پيروزي نصيب خواهد كرد
ز اي مردم باايمان آيا شما را به تجارتي رهنمايي بكـنم كـه شـما را ا                «

نجـات دهـد؟ بـه      ) ها  ها و فشار و شكنجه      عدالتي  مظالم، بي (رنج دردناك   
خدا و رسولش ايمان آوريد و با مال و جانتان در راه خدا پيكار كنيد، اگر                

چيـز    آگاهي كافي داشته باشيد متوجه خواهيد شد كه ايـن جهـاد از همـه              
 را در كند و شما  براي شما بهتر است، خدا آلودگي گذشتة شما را پاك مي          

هـايي پـاك و    هايي كه از زيـر آن نهرهـا روان اسـت و در جايگـاه             بهشت
و . كند و كاميابي بـزرگ ايـن اسـت         هايي جاويد وارد مي     پاكيزه در بهشت  

هدف ديگري كه آن را سخت دوست داريد نيز در ساية همين پيكـار بـه                
آيد و آن ياري پروردگار و پيروزي نزديك است، مـردم باايمـان       دست مي 

 4».ا بدين پيروزي مژده بدهر
پيغمبر اسالم وقتي از آمادگي اصحاب و تجهيز نيروي ضـربتي نهضـت             

هـاي    كار بسيج عمومي بـراي ضـربه زدن بـه پايگـاه             اطمينان يافت دست به   
ماجراهاي بدر و احد و خندق و جز آن بـه سـرعت          . شرك و طغيان گرديد   

نمود و روحيـة   ميداد و موضع دشمن را تضعيف  حوزة نبرد را گسترش مي 
كرد و استقبال قبايل اطراف و توجه عمومي  پيكارگران مسلمان را تقويت مي

 . ساخت زمينه را براي نشر سريع مكتب و هالك و نابودي خصم آماده مي
                                                 

 .113 سورة توبه ـ آية .1
 .95 سورة نساء ـ آية .2
 .10 سورة صف ـ آية .3
 .13 الي 10 سورة صف ـ آيات .4
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 جهاني بودن نهضت
. هاي بزرگ، نهضت را جهاني اعالم كرد        با هشدار به كشورها و امپراتوري     
وقـت صـلح بـا كفـار قـريش و پـس از       سال ششم هجرت كه با پيمـان م       

هاي چشمگير، فرصتي پيدا شده بود تا رسالت تاريخي اسـالم بـه               پيروزي
خارج از مرزها بال بگشايد پيغمبر اكـرم بـه زمامـداران بـزرگ دنيـا نامـه          

ها روشن بـود كـه    از همان اولين پيام. ها را به اسالم فراخواند  نوشت و آن  
هر چنـد ايـن   . و خداوندگاران زمينيدعوت به توحيد است و نفي ارباب       

دنبال داشـت امـا هشـدارباش محكمـي      هاي متفاوتي به  العمل  ها عكس   پيام
هاي بعد    چه سال   بود كه سرآغاز فصلي نو در تاريخ اين كشورها بود چنان          

 .شاهد اين مدعاست
هـاي   كه، نهضـت  توان نوشت اين تفسيري كه براي اين بند از بحث مي   

هـاي حركـت و اصـول و         اي يا محلي است و هدف       تاريخي، گاهي منطقه  
در ايـن صـورت،     . هاي آن هم متناسـب بـا محيطـي خـاص اسـت              برنامه

هـاي    طور كـه بسـياري از دعـوت         محدود به همان قوم خواهد ماند همان      
امـا اگـر   . اي بـوده اسـت   پيشين پيامبران به داليل مختلف محدود و منطقه  

 ديگـر شـرايط هـم از نظـر          منشور دعوت متناسب با سطح جهاني بـود و        
زمينة اوضاع اجتماعي، قدرت رهبري، جبهه نيرومنـد و گسـترده و غيـره              

تدريج نهضت به ديگـر منـاطق سـرايت خواهـد كـرد و                فراهم گرديد، به  
 .آورد و اسالم چنين كرد وجود مي المللي به موجي بين

 
 رهبري

» ميرهبري امـت اسـال  «با نزديك شدن وفات پيغمبر اكرم، مسألة حساس      
تـرين    در طول بيست و سه سال دعوت اسالمي، يكي از مهـم           . مطرح شد 
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و » رهبـري «العـاده پيغمبـر اسـالم در          عوامل پيشرفت كـار، قـدرت فـوق       
بـود و ايـن در تحليـل تـاريخي اسـالم        » هدايت جنـبش  «و  » سازماندهي«
. هاي پيروزي معرفـي شـده اسـت    انگيزترين پايه صورت يكي از شگفت   به

 لت پيغمبر چه؟اما پس از رح
از طرفي مكتب در زمان خود پيغمبر اكـرم بـارور شـده، قـرآن نـازل                 

هاي نظام اجتماعي و فكري اسالم مشخص گرديده است، اما            گرديده، پايه 
خواهد و هـم مفسـر مـورد اعتمـاد            تعاليم و محتواي اسالم هم مراقب مي      

هـاي نابجـا و    آگاه، وگرنه ممكن اسـت دسـتخوش دگرگـوني و دخالـت          
 .سيرهاي ناياب و سوءاستفاده شودتف

اي انديشـيد و علـي،        پيغمبر اكـرم خـود بـراي ايـن منظـور چـاره            
ترين فرد تربيت شده مكتب را كه خود در پيشاپيش پيشـتازان              شايسته

سطر تعاليم مذهب را بيش     نهضت، فداكاري و مجاهده نموده و سطربه      
ب نمـود و در  از ديگران فرا گرفته و در عمل تجربه كرده بـود، انتخـا         

اما مـاجرا در   . مردم به آنان معرفي كرد    » ولي«عنوان    غديرخم وي را به   
بالفاصله پس از وفات پيغمبر اكرم اوضاع شكل        . همينجا پايان نگرفت  

 و شـد  قبضـه  محـدودي  خالفت توسط شوراي  . ديگري به خود گرفت   
 بـين  در داسـتان رهبـري    عمـالً  و گرديـد  تعيـين  گـروه  آن توسط خليفه

كـار شـد و      آفـت  خـود  چندي از پس و افتاد ديگري مسير در نانمسلما
جملـه   ها ـ از  كرد، بلكه به برخي زمينهجانبة نهضت را كند  روند همه

استقرار روابط عادالنـه اجتمـاعي و اصـالت فكـري و ايـدئولوژيك ـ       
وجـود آمدنـد و       اما در عوض همفكرهايي هم به     . (شديداً لطمه خورد  

 .)شكل گرفتند
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 هاي تاريخي ؤثر در كارآيي حركتسه اصل م
ــ  1: هاي بزرگ تاريخي به سـه اصـل بـزرگ ارتبـاط دارد              كارايي نهضت 

 .ـ جبهه و امكانات3ـ رهبري و 2مكتب، 
در آستانة وفات پيغمبر اكرم مكتبي زنده و جهاني تأسيس شـده بـود،              

 هر  بنابراين. اي هم از مسلمانان آماده بود       شده   نيرومند و تربيت    جبهه نسبتاً 
چند مسأله رهبري رفته رفته دچار كمبود و باالخره انحراف شـد امـا بـرد     

پيشـرفت سـريع    . آفرين بود   مكتب و جبهة تشكيل شده به نوبة خود موج        
اســالم در قــرن اول و نهضــت عظــيم علمــي و فكــري در قــرون بعــد و 
همچنين نقش عظيم اسالم در فرهنگ و تمدن بشري معلول غناي مكتـب        

 .نان اصيل و مجاهد بودو تالش مسلما
 

 دست انتقام الهي از آستين مردم
: مطرح شد برگـرديم ) حاكميت ظلم در آستانة سقوط(به اصلي كه در قسمت   

هـاي پـيش كـه     ، اما حتي در دوران»ناپذير است شكست ظلم و فساد اجتناب    «
هاي آسماني براي زيـر و رو كـردن اقـوام سـتمگر و                عوامل ماورايي و عذاب   

كرد، اين بالها پس از اتمام حجت و دعـوت و             ستقيماً دخالت مي  منكر حق م  
 و در دوراني كه بشر به رشد عقلي و كمال نسبي دست يافتـه بـود                1.انذار بود 

هـا را     هـا و تبهكـاري      هـاي اجتمـاعي، تبعـيض       توانست نابسـاماني    و ديگر مي  
هـاي   صورت عذاب و رنج لمس كنـد و نيـز بـه كمـك عقـل و راهنمـايي                    به

بيني كنـد،   و انديشه به عواقب اعمال شوم خود پي برد و آينده را پيش        وجدان  
 2دـا ظلم و فساد بسـيج كنـ       ـروي اراده و تصميم را در مقابلة ب       ـي ني ـو از طرف  

                                                 
 .)17 اسراء ـ آية  سورة( و ما كنا معذبين حتي نبعث رسوال .1
اذهـب  :  فرمـان كـارزار داده شـد گفتنـد    اسرائيل كه وقتي به آنها  نه همچون ماجراي بني   .2

 .انت و ربك فقاتال انا هيهنا قاعدون
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هـاي طبيعـي كـه همـان           ديگر انتقـام   1سازي محيط پردازد،    و خود به پاك   
 هـا   كنـي موانـع تكامـل اسـت از آسـتين انسـان              سنت قاطع الهي در ريشه    

هـاي آسـماني همـراه        و لذا دوران نهضت پيامبر اسالم عـذاب        2آيد،  درمي
هاي فاسد زياد     ها در برانداختن نظام     و نقش جهاد و تالش انسان      3نداشت

 .بخش است هاي آزادي گونه كه تاريخ اسالم پر از حمله بود، بدان
از پيش دانستيم كه محـيط بـزرگ و اجتمـاعي آن عصـر، گرفتـار                

 مظالم و مفاسد فراوان و آمادة انفجار بود، بدين ترتيب           ها و   كژانديشي
اسـتقبال  . رسالت نهضت اسالمي از ايـن زمينـه مسـاعد اسـتفاده كـرد            

هاي عظيم مردم اين كشورها از اسالم، بـه دليـل اختنـاق و ظلـم                  توده
بخشي اسالم از طرف      گستري و نجات    فراوان محيط از طرفي و عدالت     

 كـه ايـن يـورش، آزادي و عـدالت را بـه              دانسـتند   مردم مي . ديگر بود 
ها به روي لشـكر مهـاجم         ارمغان آورده است و لذا حتي گاهي دروازه       

شد و صـفوف سـربازان اسـالمي در كنـار خـود، سـربازان                 گشوده مي 
ها پيوسته و بـا نظـام ضـد مردمـي      ديدند كه به آن     فراري دشمن را مي   

 .كنند حاكم سرزمين خود دوشادوش آنان مبارزه مي
 

 هاي انساني ديگران احترام به فرهنگ و ارزش
. چيـز نبـود     پيشروي در كشورها، به معني از بين بردن و زيرورو كـردن همـه             

شـد و خـدايان       درست است كه نظام اجتماعي و روابط ظالمانه زيـرورو مـي           
 ساختگي و هزاران خرافه و اسطوره مذهبي جاي خود را به توحيد اسالمي و             

                                                 
 .)33سورة انفال ـ آية ( و ما كان اهللا ليعذبهم و انت فيهم و ما كان اهللا معذبهم و هم يستغفرون .1
 .)14سورة توبه ـ آية ( قاتلوهم يعذبهم اهللا بايديكم .2
 .)33سورة انفال ـ آية  (.3
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ــا دســتاوردهاي تمــدن، فلســفه، انديشــه و  دا هــاي فكــري مــي اصــالت د ام
نهضت اسالمي بـراي  . هاي اجتماعي مفيد و پيشرفته درهم ريخته نشد       سازمان

. گـرد از آن     بارور كردن تكامل تاريخ آمده است نه براي ايجاد توقف يا عقـب            
لذا جالـب اسـت     . براي تصفيه و بهسازي آمده است نه براي تخريب و تباهي          

قش عظيمي در حفظ و احياء تمدن باسـتاني هنـد، يونـان،             كه تمدن اسالمي ن   
يعني اسالم با تشويق به علم و تحقيـق در گفتـار و   . النهرين داشت ايران و بين  

هــاي ديگــران و انتخــاب بهترهــا، و نيــز بــا وادار كــردن  انديشــه و پيشــرفت
هـا و   مسلمانان به سير و بررسي در تاريخ گذشـتگان و سـياحت در سـرزمين     

چينـي از     ها و پندآموزي و فراگيري و دست        هاي تالش تاريخي انسان     هبازماند
وجود آورد كه نهضت ترجمـه و تـأليف          اي به   سابقه  ها، تالش بي    آثار مثبت آن  

و تحقيق مسلمانان از اواخر قرن اول و مخصوصـاً در قـرن دوم بـه بعـد، در                   
 .تاريخ فرهنگ بشر چشمگير شد و اين از آثار تربيت اسالمي است

ري مقتضاي سنت تكاملي تاريخ همين است كه هر چند بشر فـراز و        آ
هـا    هاي فراوان دارد و انحراف و توقف و ارتجـاع در تـاريخ ملـت                نشيب

هـاي   هاي اصالحي و انقالبي جديد متوجه نقطه     العمل  زياد است اما عكس   
چين كردن و بارور سـاختن آثـار          ها و در عين حال دست       فساد و تحريف  

هاست و در ايـن زمينـه شـواهد فـراوان مخصوصـاً در                ملتارزندة سابق   
 .نهضت اسالمي داريم، لذا در مجموع حركت تاريخ رو به پيش است

 
 رخنة فساد در جبهة مقدم

يي هسـتند كـه     »ها  انسان«فراموش نكنيم كه حاملين رسالت اسالمي همان        
ائـز و  انسـان هـم داراي غر  . اند اي در حوزة نفوذ اسالم قرار گرفته        به گونه 
 .هاي گوناگون و در معرض طغيان و سركشي است كشش
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ها را در مسير     و اين مكتب است كه بايد تعديل و هدايت كند و انسان           
اما مكتب هم توسط روش بنيـاني آگـاهي و مـورد اعتمـاد              . تكامل اندازد 

گـردد    شود و به دست رهبراني شايسته مستقر و اجرا مي           تفسير، بارور مي  
خـود بـه فسـاد گراييـد و         » رهبـري «اگر  .  داشته باشد  تا قدرت سازندگي  

گري و عـيش و عشـرت و          رغم تعاليم مكتب در زراندوزي و اشرافي        علي
از » مكتـب «بازي و تجاوزگري غرق شـد، در ايـن صـورت              صدها هوس 

 .ايستد، زيرا حامالن و حاميان صديقي ندارد حركت باز مي
شود، چون نظـام      توجيه مي وانگهي اصول تعاليم مكتب رفته رفته واژگونه        

چيز را در اختيار منافع و حفظ بقاي خويش قبضـه كنـد              خواهد همه   حاكم مي 
تواند رو در روي مكتب قرار گيرد، زيرا قدرت و موقعيـت         و مستقيماً هم نمي   

خود را، هر چند غاصبانه، از مكتب گرفته است و افكار عمومي هم در بسـتر                
لذا در سنگر مكتـب قـرار       . رفته است حمايت و تعلق خاطر به مكتب شكل گ       

 . زند گري به آن خنجر مي گيرد و از پشت همين سنگر با حيله مي
اميـه و   هاي فاسد بني حكومت. وجود آمد در تاريخ اسالم اين فاجعه به    

رغـم همـة      هاي اصيل اسـالم نبودنـد و علـي          پرورده  دست... عباس و     بني
قبضه كردند و پـس از آن نـه   معيارهاي اسالمي، رهبري جامعة اسالمي را   

تنها در زمينة حقوق عمومي و روابط اقتصادي، از خطـوط اصـلي اسـالم               
خـور خـود كـه از بـين مورخـان و         منحرف شدند، حتي با دستياران جيره     

خطباء و محدثان و مفسران بـه خـدمت گرفتـه بودنـد، بـه مسـخ اسـالم                   
ويش را برافرازنـد  پرداختند تا بتوانند با حفظ صورتي از آن، كاخ اقتدار خ          

 .ساز اسالم را متزلزل كنند تدريج كيان انسان و به
هاي بزرگ، هميشه با اين آفت مواجه است كه پـس             آري، تاريخ نهضت  

 از چندي كه پيشقراوالن مستقر گشتند، خود گرفتار خودخواهي و اخـتالف        
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تـدريج هـدف نهضـت        دست آوردن قدرت شوند و بـه        و مبارزه بر سر به    
كـار گرفتـه شـود، نـه           گردد و مكتب در خدمت رهبران به       فداي اشخاص 

 .رهبران در خدمت مكتب
 

 مقاومت داخلي
تـاريخ اسـالم در     . كنـد   الذكر حركتي از درون جامعه ايجاب مـي         مسألة فوق 

شـورش عليـه    . هاي داخلـي را هـم دارد        برابر فاجعة فوق، درخشندگي قيام    
، مقاومت و شهادت    )ع(خليفة سوم، تصفية عظيم داخلي زمان حضرت علي       

هاي علمي امام باقر و امام صادق بـراي احيـاء             حضرت امام حسين، نهضت   
الحسن و ماجراهـايي كـه در         هاي خونين علويون و بني      مجدد مكتب و قيام   

عباس   اميه و در دوران بني      هاي اسالمي عليه بني     ايران، مصر و ديگر سرزمين    
 و تحميل شده نظـام حـاكم   العمل شرايط ناگوار ها عكس همة اين . پيش آمد 

 )هاي داخلي نياز به كتابي مستقل دارد توضيح اين حركت. (بود
هر حال اسالم در برابر اين آفت، امر به معروف و نهي از منكر و جهـاد                   به

 .درون جامعه و اصل نظارت و مراقبت و انتقاد از خود را تشريح كرده است
 

 نفوذ در مهاجمين
هـا پـيش    هاي عظيم ملـت   در برخوردها و درگيريتبلور عناصر سازندة تاريخ  

هاي صليبي هر چند با هدفي ضـدمردمي و ضـدمكتبي شـروع               جنگ 1.آيد  مي
شد، با جمود، تعصب و وارونه نشان دادن حقايق در شرايط اجتماعي مـنحط              

ماندگي علمي و تحجـر قـرون         و گرفتار تبعيض، خفقان، ركود فكري و عقب       
 در برابر مذهبي نـو و مكتبـي جهـانگير كـه بـه             وسطايي و به منظور مقاومت      

                                                 
 .يذهب جفاء اما ماينفع الناس فيمكث في االرض اما الزبد ف.1
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هاي انساني توجه كرده و تبعيض و نابرابري را به عدالت و مساوات،               ارزش
سـپارد، مبـارزه آغـاز     هاي پيچ درپيچ را به توحيد آشكار و قاطع مي        و شرك 

امـا بـاز   . ها در طي قرن پديد آورد   ها و نامردمي    كرده بود و كشتارها، ويراني    
مهـاجمين صـليبي بـا مسـلمانان        . قش سازندة خود را ايفـا كـرد       هم اسالم ن  

نظامـات  . درآميخته و آثار تمـدن عظـيم و فرهنـگ غنـي اسـالم را ديدنـد                
هاي اجتمـاعي،    ها، مراكز علمي، قوانين و سازمان       اجتماعي پيشرفته، كتابخانه  

هـاي فكـري و اجتمـاعي مسـلمانان را از             عمران شـهري و ديگـر نـوآوري       
چشم و گوششان بـاز شـد و از محـيط در بسـته و               .  كردند نزديك مشاهده 

در آمدنـد و دسـتاورد عظـيم      حصارهاي تنگ فكري و اجتماعي خويش بـه       
ها از اين همه جنـگ و خـونريزي، آشـنايي بـا تمـدن اسـالم و اصـول                      آن

كشـورهاي اروپـايي از خـواب هـزار سـاله      . ايدئولوژيك نهضت جديد بود   
فرهنگ اسالم به اسپانيا و سواحل فرانسـه،        بيدار شدند و مخصوصاً با رخنة       

 .هاي تمدن و فكر جديد بر روي آنان گشوده شد دروازه
نهضت ترجمة آثار اسالمي و كتب علمي اوج گرفت و به حق بايد گفت              

هاي اجتماعي جديد اروپا پـس از   هاي تكامل علمي و صنعتي و دگرگوني      پايه
 . ي مايه گرفتهاي جوشان تمدن اسالم دورة رنسانس، از چشمه

 

  تالش سه جبهة
 :دست خواهد آمد تكامل تدريجي انسان در ساية پيروزي در سه جبهه به

 .الف ـ در كشف قوانين طبيعت و تسلط و تسخير قوا و مواهب آن
دست آوردن عدالت، آزادي  ب ـ در مبارزه با روابط ظالمانه اجتماعي و به 

 .و حقوق انساني
ها و فسـادهاي   ها، هوسبازي طه بر خودكامگيج ـ در مبارزه با نفس و سل 

 .دروني
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اسالم در زمينه هر سه جبهه فرمـان بسـيج داد و طـرح و تعـاليم خـود را       
 : تا حدودي اجرا كرد عرضه كرد و تجربه نمود و عمالً

هـا     ديديم كه در كوشش هميشگي بشر در تسلط بر طبيعـت بـه انسـان               ـ
وجـود آورد نقشـي       ه بـه  شناسـي كـ     كمك كرد و با نهضت علمي و جهان       

 .دست آورد مثبت و جهاني در اين جبهه به
 در ساختن جامعة عادل، آزاد و برابـر، هـم تجربـه كـرد و هـم خطـوط        ـ

چه را كـه رفتـه رفتـه بشـر پـس از               اصلي حقوق بشر را عرضه كرد و آن       
هاي عظيم به قسمتي از آن        هاي طوالني و تحمل مصائب و نابرابري        جنگ

 .ها تعليم داد ز پيش به آندست يافته است ا
كه همان خودسازي و تسلط بر خويش است        » جهاد اكبر «تر از همه       مهم ـ

ها و ضوابط فراوان تعليم كـرد        هاي علمي و تمرين     را با برنامة وسيع و راه     
. باشند  ترين معجرة تاريخ اسالم مي      اي ساخت كه بزرگ     هاي نمونه   و انسان 
در وجودشـان   » انسـان «عيـار     هرة تمام  شيارهاي يك چ    هايي كه همة    انسان

 .ها فراوان دارد نمودار است و تاريخ اسالم از اين نمونه انسان
شود و دستاوردهاي فـراوان       جهان معاصر به سرعت در جبهة اول پيروز مي        

علمي و صنعتي، او را در سلطه بر طبيعت كاميـاب كـرده اسـت و در ايـن                   
حال از حاصل تالش علمي خود      هر    اي نخواهد داشت، چه به      پيشروي وقفه 
 .كند گيري مادي و كاميابي و اشباع تمايالت خود استفاده مي در راه بهره

هاي وسـيع    اما در جبهة دوم، انقالبات عظيم اجتماعي و مبارزات و درگيري          
وجـود   هـايي بـه   هاي بنيادي اجتماعي در بـين ملـت   هر حال دگرگوني    كه به 

ــار نيســت و در  ــل انك ــت، قاب ــه  آورده اس ــن زمين ــاريخ در اي ــوع، ت  مجم
 شود، بلكه بايد گفت هنوز      جا ختم نمي    هايي دارد اما مسأله به همين       پيروزي
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مگـر مبـارزة قـدرت و تسـخير         . دم ايـن راه طـوالني قـرار دارد          در سپيده 
هـا و غـارت       هاي نفوذ و بسط سلطه و حاكميـت و اسـتثمار ملـت              پايگاه

هـاي   مگـر غـول  .  پـذيرد  ان مـي منابع طبيعي و انساني با اين سـادگي پايـ       
زاي جهـان ـ بـا هزارگونـه افسـوني كـه در اختيـار دارنـد و بـا           وحشـت 

كنند ـ دست از سر انسـان    ها ابتكار مي هاي نويي كه در بلعيدن ملت شيوه
 !كشند؟ محروم و مظلوم مي

هـا و تـدبيرها و خيلـي چيزهـاي ديگـر       راهي است طوالني كه قرباني 
 .خواهد مي

هة دوم را جـز در سـاية توفيـق در جبهـة سـوم نبايـد                 پيروزي در جب  
است و امروز اين تشنگي بـه  » انسان«هاي  جستجو كرد، تاريخ تشنة انسان    

خأل معنوي فراموشي انسـانيت و لگـدمال شـدن          . شود  شدت احساس مي  
گذشت و فداكاري، آزادگي روحي، پـاكي،       . شود  عواطف انساني لمس مي   

شـدن  » انسـان «هاي تنگ و بـاالخره        نيها و خودبي    درآمدن از خودخواهي  
هـاي پـاك، دسـتاوردهاي مبـارزة          يك ضرورت جهاني است تا اين انسان      

جبهة اول را نه در خدمت طاغوت و شهوت، بلكه در خدمت انسان قرار               
هاي آباد و آزاد انساني دست يابندكه         دهند و در جبهة دوم به ايجاد محيط       
 »االرض يرثها عبادي الصالحونان «: مردم صالح وارث زمين خواهند شد

 

 پيروزي نهايي حق
صـورت يـك نويـد قطعـي و        ترين سنت تاريخ را بـه       اسالم، آخرين و عالي   

اوج تكامل تاريخي و سرانجام نهايي تكاپوي : كند كه   ناپذير اعالم مي    اجتناب
 :البته پس از. انسان، پيروزي همگاني و سراسري حق و عدالت است

 .م و جور و اوج تضاد و آمادگي كامل انفجار پر شدن جهان از ظلـ1
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اي و جهاني كـه بـه كشـتارها و      هاي وسيع و طوالني متعدد منطقه       ـ جنگ 
 .هاي بسيار انجامد ويراني

ـ آمادگي و رشد كافي گروه پيشتاز و ياران اصيل انقالب جهاني و نهـايي    
 .تاريخ

ـ   هـاي اصـالح     ـ در ساية رهبري ذخيـرة الهـي و عصـارة دعـوت             ه و  گران
 .»مهدي موعود«زاي بشر يعني  تحول

سازي دائمي محيط، بهسازي و خودسازي مستمر، مراقبـت    ـ همراه با پاك   
 .و نظارت قاطع همگاني

تجلي انسـان متكامـل و متعـادل در جامعـة واحـد جهـاني و       : و در نتيجه 
 .ها انساني و برخوردار از همة مواهب و ارزش

لذينَ استُضْعِفُوا فِي االرضِ و نَجعلَهـم اَئِمـةً و نَجعلَهـم            و نُريد اَنَّ نَّمنَّ علَي ا     «
و نُمكِنَ لَهم فِي االرضِ و نُرِي فِرْعونَ و هامـانَ و جنُودهمـا مِـنْهم          . الوارثينَ

 1»ماكانُوا يحذَرونَ
اختيار  ها و صاحب ها و ثروت خواهيم تا مردم محروم جهان وارث قدرت مي

ــد و   خــويش گ ــدا كنن ــات و آرامــش و اســتقراري پي ــين ثب ــد و در زم ردن
 .گران و هوادارانشان به سرنوشت شومي كه از آن بيم داشتند برسند طغيان

اي   تر خواهيم داشت و در آن پس از ذكر مقدمه           در اين زمينه بخشي گسترده    
 .فشرده دربارة بينش تاريخي اسالم به توضيح زمان ظهور خواهيم پرداخت

 
 )ديدگاه شيعه(ي نهايي حق در بينش تاريخي اسالم پيروز

كنـد كـه در تمـام         هاي تاريخ را چنين تفسير مي       دانستيم كه اسالم دگرگوني   
طول تاريخ بين حق و باطل درگيري مستمري وجود داشته و اين مبارزه در              

                                                 
 .6 و 5 سورة قصص ـ آيات .1
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در جبهـة حـق، خـداجويي،       . يابد  سطوح و ابعاد گوناگون جامعه ادامه مي      
ستي، ايمان، عدالت، برابري، رعايت حقوق همة مـردم،   پر  خدادوستي، حق 

پــذيري، پــاكي و راســتي، و در جبهــة باطــل،  ايثــار، تفكــر صــحيح، حــق
خودپرستي، ماديگري، زندگي سراسر مصـرفي، سـتمگري، خودخـواهي،          

 .عدالتي، زور، تبعيض، فساد، تجاوز، پستي و زبوني بي
 و  1جـود دارد  هـا و    انگيزة اصلي حـق و باطـل در درون خـود انسـان            

صورت لهيب هاي خودخواهي، سودجويي و هوسبازي، يا در برابر آن،             به
دوسـتي تجلـي      طلبـي و انسـان      صورت تمايالت عالي خداجويي و حق       به
ها در جامعه و گسترش آن موجهاي نيرومند          از پيوستن اين انگيزه   . كند  مي

هـا را     انگاه انسـ  . كشد  خيزد و جوامع را به خاك و خون مي          زا برمي   تحول
طلبانـه در جهـت       هاي اصـالح    كشاند و گاه دگرگوني     به زبوني و فساد مي    

در تحوالت اصالحي، نقش فيض     . آورد  وجود مي   خير و سعادت جامعه به    
خاص الهي و امداد غيبي فراوان است اما در عين حال، نقـش كوشـش و                

. هـا در پيـروزي انكارناپـذير اسـت          هاي انسان   تالش، مبارزات و مقاومت   
كنـد و ايمـان       اي را بيـدار مـي       هـاي آمـاده     شـود و دل     پيامبري مبعوث مي  

جنگنـد و     شود و همراه او با فساد مي        گروهي گروندگان راستين بارور مي    
دهنـد و رفتـه رفتـه پـيش           در اين راه زبوني و ناتواني بـه خـود راه نمـي            

 .شود  و در جامعه تحولي اساسي پيدا مي2روند مي
شود و خداپرستي و حـق        اد در هم شكسته مي    شرك، خرافه، ظلم و فس    

 از درون همـان جامعــه،   گـذرد، مجـدداً   چنــدي مـي . گيـرد  و عـدل پـا مـي   
 كشد، و احياناً همـان  گري زبانه مي خودخواهي، هواپرستي، تمايالت اشرافي   

                                                 
 .7 سورة والشمس ـ آية .1
 .136 استفاده از سورة آل عمران ـ آية .2
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شـود،   آورد پيـامبر مصـلح، دگرگـون مـي         جامعه با حفظ قالبي سنتي از ره      
پوسد و به دوران سـياه قبـل از تحـول     رون ميگونه كه رفته رفته از د     بدان

هاي جديدي از     اي از نفاق و شكل      هاي تازه   كند، البته با پوشش     رجعت مي 
 .باطل و ظلم و فساد

احياناً عوامل مخرب بيرون جامعه هم با دستياري عمال درون جامعـه            
هـا نيـز بـا        در ايجاد و گسترش اين فساد و از هم پاشيدگي مؤثرنـد و آن             

همين ظلم و فساد و . كنند  هاي سودجويي و مبارزة قدرت چنين مي        انگيزه
انگيـزد كـه      بينـان و سـتمديدگاني را برمـي         خرافه و فريب، باز هم روشن     

 .حركتي تازه آغاز كنند
هـاي فريبنـده حاكميـت طـاغوت را در            ها و زرق و برق      اسالم جوالن 

هـا و     ا، نفـاق  هـ   ها، فريب   داند و اصوالً همة توطئه      طول تاريخ زودگذر مي   
توانـد قاطعيـت و       بينـد كـه نمـي       ها را چون كفي بر آب مـي         پردازي  دروغ

 1.داند ها را سرانجام پوك و بربادرفتني مي اصالت داشته باشد و آن
صورت عمل فردي يا اقدام گروهي يـا حركـت اجتمـاعي اثـر       حق، به 

 دارد اما با وجود اين در معرض هجوم باطـل اسـت    مثبت خود را نگاه مي    
 .خواهد تا براي دفاع از آن تالش كنند و ياراني مي

هـا را در دگرگـوني        داري آن   ها و ايمـان و هـدف        اسالم كوشش انسان  
رشـدي و هواپرسـتي را    شناسد و ضعف و زبوني و بـي         اجتماعي مؤثر مي  

 .شمرد موجب سلطة باطل مي
 سازد امـا    آفريند و تاريخ مي     امان حادثه مي    در هر حال اين درگيري بي     

آيندة نهايي تاريخ اميدبخش است و سرانجامي درخشان دارد حـق پيـروز     
                                                 

 شـوري و آيـات متعـدد        24 سـورة انبيـاء،      18 سـورة اسـراء،      81 سورة رعد،    17هاي     آيه .1
 .ديگر
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كـن    گيـرد، باطـل در همـة اشـكالش ريشـه            جا را مي    شود، عدالت همه    مي
 . رود گردد و زور و ستم از بين مي مي

 
 :مشخصات زمان ظهور و نظام الهي

جاگير و قاطع و جهاني         اين تجلي و حاكميت نهايي حق و اين پيروزي همه         
در آن دوران   . عدالت، در زمان ظهور دوازدهمين امـام محقـق خواهـد شـد            

 .شود جامعة مطلوب اسالمي در ساية حكومت مطلوب اسالمي برقرار مي
در بحث زير با بررسي صدها روايتي كه دربارة مختصات زمان ظهـور        
آمده است، دورنماي مختصري از جامعه و نظام حـاكم آن روز را ترسـيم           

چنين جامعه و نظامي، همـان طـرح جـامع          موش نكنيم كه اين   فرا. كنيم  مي
ايـن بحـث را در چنـد    . اسالم در اين زمينه است و چيزي جز آن نيسـت    

 :كنيم بخش زير عنوان مي
 

 ـ در آستانة سقوط1
 :نقل شده است) ص(از پيامبر اكرم

كند كه دنيا را هرج و مرج فرا گرفته و كشـورها بـه                وي هنگامي قيام مي   «
كنـد، نـه نيرومنـد        زنند، نه بزرگ به كوچك رحم مي         شبيخون مي  يكديگر

 1» .ورزد بر ناتوان مهر مي
 فرمود،) ع(امام باقر

كند جز در هنگامي كه ترسـي شـديد مـردم را فـرا          قيام نمي ) ع(قائم... «
. ها و بيماري آنان را احاطه كرده باشد  ها، گرفتاري   ها، آشوب   گرفته، و بحران  

 ختالف شديد و تفرقة ديني بـين مـردم افتـاده و چنـدان             ار وحشيانه، ا  ـكشت
                                                 

 .189يت  بحار ـ باب حصائِصِ زمانِه ـ روا52 ج .1
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جان يكديگر افتاده باشند، كه صـبح و شـام         دچار رنج و افسردگي شده و به      
  1».آري وي در نااميدي مطلق مردم، خروج خواهد كرد. آرزوي مرگ كنند

 :و در روايت متعدد ديگر آمده كه
لـم و جـور پـر       خيزد كه جهان از ظ      او وقتي براي بسط عدالت برمي     « 

 2».شده است
وي بـراي  . خيـزد  پا مي آري، در چنين جهانِ غرق در ظلم و فسادي به         

اين مبارزة عظيم راهي سخت و سهمگين در پيش دارد و ياراني فداكار و              
 .خواهد هاي الزم يك مجاهد راستين مي باايمان و واجد همة خصلت

 
 ـ رهبر و ياران انقالب2

 :ده است كه امام قائم را چنين معرفي فرموداز رسول گرامي اسالم نقل ش
آفرين، پسنديده، راهنما،     وي امامي است پرهيزگار، پاك و پيراسته، شادي       «
دهـد، خـدايش را     كنـد و بـدان فرمـان مـي          يافته كه به عدالت حكم مي       ره

  3».نمايد كند و خداي او را تصديق مي تصديق مي
ي پايداري يارانش چنـين     دربارة مراتب ايمان و نيرو    ) ع(و امام صادق  

  :فرمود
هـاي    هر يك از يارانش گويي نيروي چهل مـرد دارد، دلـش از پـاره              «

شكافند، سالح    هاي آهن بگذرند آن را مي       تر است، اگر بر كوه      آهن محكم 
 4».گذارند تا خداي بزرگ را راضي كنند خويش را به زمين نمي

 :ركنيم كه در آن روزگا و از روايت ديگري استفاده مي
                                                 

 . همان باب99 روايت .1
 . روايت سابق، روايات ديگري نيز در اين باب وجود دارد.2
 . باب سِيرِه و اخالقه4 روايت .3
 . همان باب44 روايت .4
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باور، پرهيزكـار، تسـليم در برابـر          مردمي باايمان، پارسا، مخلص، دين    «
خواهنـد  ... رغبت به دنيا و مشتاق پروردگار         حق، بردبار، پايدار، متين، بي    

بود كه خدايشان وارث قدرت و ثروت زمين ساخته و دين و آرمانشان را             
ا پرسـتش   جز خـداي ر   . كه برايشان برگزيده بود در زمين مستقر گردانيده       

خواننـد    نماز را به موقع مي    . كنند  كن مي   هر گونه شركي را ريشه    . كنند  نمي
 1»كنند پردازند و امر به معروف و نهي از منكر مي جاي مي و زكات را به

نقـل شـده كـه دربـارة پيـروان راستينشـان چنـين         ) ع(و از امام صادق   
 :فرمايد كه مي

 افتـاده اسـت كـه هـر     كن شده و در دل دشمنان       ترس از دلشان ريشه   «
 2»... تر است  باك يك از آنان از سرنيزه پيشروتر و از شير، بي

 
 ـ تحمل رنج در راه پيروزي3

دهد و رنـج و مشـقت         آساني دست نمي    از طرفي بايد دانست كه پيروزي به      
گويـد، زمـاني در       مفضّل يكي از ياران امـام صـادق مـي         . فراوان همراه دارد  

پيش آمد و من گفـتم اميـدوارم بـه آسـاني            ) ع(حضور ايشان سخن از قائم    
 : امام فرمود. كارش پيشرفت كند

چنين نخواهد بود و اين پيروزي دست نخواهد داد جز در غرقاب خـون         «
 3»و عرق بدن

هـاي دشـواري كـه        يعني با برداشتن زخم و جراحات فراوان و تالش        
 .ها فرو ريزد عرق از سراسر بدن

                                                 
 . همان باب194 روايت .1
 . همان باب70 روايت .2
 . همان باب124 روايت .3
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 :قر گويدو نيز يكي از ياران امام با
گويند كه وقتـي مهـدي قيـام كنـد، همـة              به آن حضرت گفتم، چنين مي     «

كه قطرة خوني ريختـه شـود،    آن  شود بي   خود رو به راه مي      كارها برايش خودبه  
كه جانم در دست اوست اگر بنا بود كارها           ابداً چنين نيست، به حق آن     : فرمود

، پـس چـرا در راه   شـد  بدين آساني پا گيرد، بـراي پيغمبـر اسـالم چنـين مـي      
مبارزاتش دندانش شكسته شد و صورتش زخم برداشت، نه چنين نيسـت بـه       

 1». . .هاي خود گرديم  كه ما و شما غرق در عرق و خون زخم خدا، جز اين
و نيز از امـام     . بينند  يعني هم رهبران و هم يارانشان در اين راه رنج مي          

 :صادق ضمن گفتاري چنين نقل شده است
بينم كه خطر از هر سو بر سرشان سايه           قائم و يارانش را مي    گويي  ... «

هايشان فرسوده گشته، سجده بـر        ها تمام شده، جامه     هاي آن   انداخته، توشه 
پيشاني آنان اثر گذارده، روزها همچون شير ژيان و شب هنگـام نيايشـگر              

 2». . .هاي آهن  حق، دلهايشان چون پاره
ها سرانجامي نيكو دارد، چنان كـه         نجها و ر    هر حال اين فداكاري     اما به 

 : امام صادق فرمود
برند، اما اين تـا       سر مي   درست است كه اهل حق هميشه در سختي به        «

 3». . .سرانجامي نه چندان دور خواهد بود 
 

 ـ نقش امداد غيبي و حمايت الهي4
ا وجود اين در پيروزي امام قائم، امداد غيبي و حمايت الهي نيز نقش زيـادي                ب
 هـا و    و سـرانجام ايـن فـداكاري       4.ن زمينه روايات فراوانـي اسـت      ـارد و در اي   د

                                                 
 . همان باب123 روايت .1
 .202 روايت .2
 .125 روايت .3
 . سورة توبه نيز به امدادهاي الهي و پيروزي نهايي اسالم اشاره دارد33، آية 187 از جمله روايت .4
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لطف و امداد الهي، حاكميت اسالم حقيقي و نظـام اعتقـادي، اجتمـاعي و     
 :كنيد تربيتي آن است كه به عنوان نمونه روايات زير را مالحظه مي

كـه پيـامبرش را بـراي         خداسـت آن  «در توضـيح ايـن آيـه        ) ع(امام صادق 
ها پيروز گرداند، هـر       ت و بسط دين حق فرستاد تا آن را بر همة دين           هداي

تأويل اين آيه جز در زمـان قـائم نخواهـد    «: فرمود» چند مشركان نپسندند  
 1»... ماند  بود كه پس از خروج او ديگر كافر و مشركي باقي نمي

انـد    ها غرق كـرده     ها و شبهه    اما تا بدان روز، اسالم را چندان در خرافه        
 .آيد  گويي دين جديدي ميكه

 :فرمود) ع(امام صادق
گونه كه پيـامبر در   آورد همان پا خيزد امري جديد مي    همين كه قائم به   «

 2».آغاز ظهور اسالم امري جديد آورد
 :و نيز امام صادق دربارة حضرت مهدي فرمود

چه را كه پيش از آن بوده در هم           آن. كند كه رسول خدا كرد      همان مي «
زد، همانند پيامبر كه نظام جاهلي را در هم ريخـت، و اسـالم را               ري  فرو مي 

 3».از نو آورد
نمايد كه براي گروهـي از كسـاني          چندان اين نوآوري قائم عجيب مي     

شـود و   دانند غيرقابل تحمـل مـي      شناس و طرفدار دين مي      كه خود را دين   
اني كنند، اما در برابر اين نهضت عظيم جهـ          عليه آن حضرت غائله برپا مي     

چنان كه در پايان روايت مفصـلي كـه از حضـرت            . شوند  و الهي نابود مي   
 :باقر نقل شده چنين آمده است
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گويـد و دربـارة       در جرياني كه صاحب امر، برخـي احكـام الهـي را مـي             «
سـرايد، از درون معابـد، خروجـي عليـه او ترتيـب        ها سخن مـي     بعضي سنت 

ها را اسير كنند و سـپس از پـاي       آندهد تا     دهند و امام به يارانش فرمان مي        مي
  1».شود و اين آخرين اقدامي است كه عليه قائم آل محمد انجام مي. درآورند

 
 هاي عمومي پس از ظهور ـ افزايش آگاهي5

هـاي    وقتي بينش واقعي اسالم ترويج شـد و حاكميـت طـاغوت و گمراهـي              
 فروشان در هم شكست، محـيط بـراي رشـد فكـري و عقلـي و افـزايش        دين

  :نقل شده كه فرمود) ع(از حضرت علي. گردد آگاهي عمومي مساعد مي
هـا بـه    هاي فراوان سرپا شـده و در زيـر آن   بينم كه خيمه   گويي مي ... «

 2»... دهند  مردم قرآن را به همان ترتيب كه نازل شده است ياد مي
 :ضمن گفتاري دربارة آن دوران فرمود) ع(امام باقر

شود كه زنان نيز براساس كتـاب          عمومي مي  علم و حكمت چندان   ... «
 3»... كنند  خدا و سنت رسول خدا حكم مي

گونـه كـه ميـزان        شود، بـدان    هاي مختلف گسترده مي     و دانش در رشته   
مسائل علمي كشف شده با گذشته قابل مقايسه نيست، به طـوري كـه در               

مي مثالي بدين ترتيب آمده است كه اگر ظرفيت عل 4)ع(روايت امام صادق
انـد امـا    بشر هفتاد و دو حرف باشد، تا آن روز فقط دو حرفش را شناخته             

و در . تدريج همة هفتاد و دو حرف شـناخته خواهـد شـد           در آن دوران به   
 :چنين فرمود) ع(مورد رشد عقلي و اخالقي مردم، امام باقر
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در آن روزگار كه قائم ما برخيزد و مـردم در سـاية حمايـت وي قـرار                  «
 » ... شود بارور و كامل آنان انساني هاي خصلت شكوفا و ايشانعقله گيرند،

 

 ـ حاكميت مستضعفين6
 گردنـد،   وارث قدرت و ثروت زمـين مـي       در آن دوران تودة محروم مردم       

 :اند  زير را روايات متعددي به آن دوران تفسير كرده چنان كه آية
اند مـورد    ايم مردمي را كه ضعيف نگاه داشته شده         ما چنين اراده كرده   «

ها را پيشوايان و حكمرانان و وارثان قـدرت          لطف خويش قرار دهيم و آن     
  1».و ثروت زمين سازيم

 

 ـ استقرار و عدالت7
 و شـوكت سـتمگران و سودپرسـتان در هـم فـرو              اقتـدار و بدين ترتيـب     

 :شود گير مي  جا ريزد و عدالت در ساية اين نظام همه مي
گونه كه قبالً از جور و سـتم   كند همان زمين را از عدل و داد پر مي  ... «

 2»... پر شده بود 
كنـد و در روزگـارش        هنگامي كه قائم برخيزد، به عدالت حكـم مـي         «

 3»... رسد  گردد و حق به اهلش مي ها امن مي رود راه ستم از بين مي
 :فرمود) ع(امام باقر. شود در آن زمان مساوات به صورت كامل اجرا مي

كنـد و عـدالت       م قيام كند ثروت را مساوي تقسيم مي       همين كه قائ  ... «
 4»... كند را در بين تودة مردم اجرا مي
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 ـ نعمات و بركات8
شد كارها به اهلش سـپرده شـود و محـيط، محـيط              فراوان شدن وقتي بنا   

 :  شود  است كه زمين از هر جهت آباد ميروشنعدالت باشد، 
زمين بهترين حاصل خـود     ريزد،    بركات از آسمان بر زمين فرو مي      ... «

آورند، محيط زمين سرسـبز   دهد، درختان تمام ميوة خود را مي را برون مي 
 1»... شود و خرم و عطرآگين مي

و به همين ترتيب در چنين محيطي از معادن و منابع طبيعـي حـداكثر               
 .شود برداري مي بهره
 2»... كند  ها و معادن زمين را آشكار مي و خدا برايش گنج... «

 
 ـ رام شدن طبيعت و ازدياد ثروت9

شـود و بـه همـة تجهيـزات و            و سرانجام همة قواي طبيعي رام آنـان مـي         
كس   شود كه هيچ     و رفته رفته چندان ثروت زياد مي       3يابند  ميوسايل دست   

 .ماند نيازمند و بيچاره نمي
شود و بـين   حقوق ساالنه و ماهانة مردم دو چندان به آنان پرداخت مي         ... «
جا كـه ديگـر كسـي محتـاج زكـات        گردد، تا آن    مردم مساوات برقرار مي   همة  
هـا   گوينـد بـدين پـول    گردانند و مـي   دهند و آنان برمي     به افراد پول مي   . نيست

همة منابع مالي سطح زمين و زيـرزمين در اختيـار امـام قـرار              ... نيازي نداريم   
خـاطر   ت كه بـه هايي اس ها همه ثروت گويد، اين گيرد و خطاب به مردم مي   مي

 كرديـد و    گسستيد و خـونريزي مـي       به چنگ آوردن آن از بستگان خويش مي       
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هـا چنـدان در اختيـار مـردم       گاه از اين ثـروت      آن. شديد  به حرام آلوده مي   
 1»... گاه نظير نداشته است  گذارد كه هيچ مي
 

 ـ ايجاد امنيت10
 :آيد وجود مي  محيط امن و آرامش بهشرايطيو در چنين 

شـود، كـه از      در آن زمان چندان امنيت بر سراسر زمين گسترده مي         ... «
رسد و ترس و وحشتي وجود نـدارد، حتـي            چيز به ديگران زيان نمي      هيچ

كننـد و بـه يكـديگر         جنبندگان و حيوانات در بين مردم رفت و آمـد مـي           
بـا هـم   . شـود   بين مـردم محبـت و دوسـتي برقـرار مـي     2...آزاري ندارند   

نيازمنـد  . نمايند   بين خود ثروت را با مساوات تقسيم مي        .كنند  مواسات مي 
جـويي ندارنـد بـزرگ بـه      شود و گروهي بر گروه ديگر برتـري         نياز مي   بي

گذارد و مردم در برابر       كوچك مهربان است و كوچك بزرگ را احترام مي        
 3»... كنند  گردند و براساس آن داوري مي حق تسليم هستند و بدان بازمي

 
 تي و گسترش محبت و صميميتدوس نوعـ 11

پرستي، برادري و برابري مستقر       بدين ترتيب محبت عمومي، مهرباني، حق     
رنگـي و صـميميت    رود و چندان يـك  شود و تبعيض و زور از بين مي      مي
 :ها، من و تويي وجود ندارد آيد كه گويي ميان آن وجود مي به

 حد كه شخص    آيد، بدان   وجود مي   وقتي قائم برخاست صداقت و صفا به      «
 4»...كند  دارد و او هم جلوگيري نمي نياز خود را از جيب ديگري برمي
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 ـ رفع غم و درد12
 :ناتواني، بيماري و نقص عضو وجود ندارد

يابـد و     كساني كه روزگار قائم را درك كنند، بيمارشان بهبودي مي         ... «
 1»... شود  ناتوانشان نيرومند مي

كـه   مانـد، جـز ايـن       و دردمنـدي نمـي     گيـر   در آن روزگار، كور، زمين    «
 2.»شود گرفتاري و بال از او دور مي

شـود و شـرق و غـرب را فـرا             اين حكومت حق و عدل، جهاني مي      
گيرد و بشر يكپارچه در چنين روزگار امن و عدالت و رفـاهي نشـو                 مي

ايمانـان سراسـر جهـان         و روابط صميمانة انساني بين هـم       3كند  و نما مي  
نـان كـه گـويي از ايـن طـرف و آن طـرف جهـان بـا                   شود چ   برقرار مي 

بيننـد و بـا هـم همـدردي و            گويند و يكديگر را مـي       يكديگر سخن مي  
 4 ...همكاري دارند

اساسي است كه در گذشـته   و اين غير از روابط و قراردادهاي صلح بي 
ها بسته شده و هـر لحظـه دسـتخوش ناپايـداري              براي حفظ منافع قدرت   

ريـزد   ين قراردادها با ظهور قائم به كلي در هم مـي چن  حتي اين . بوده است 
 5.گيرد ها را عدالت راستين همگاني مي و جاي همة آن

در آن روزگار ديگر نفاق و رياكاري بازاري ندارد و سازش و مجاملـه      
راستي تسليم حكومت     همه بايد صميمانه و به    . پوشي در كار نيست     و پرده 

 6.حق گردند وگرنه از پاي درآيند
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جانبـة   اين حكومت نهايي حق و استقرار كامل عدالت و رشـد همـه   و  
هـا و     كـه همـة نظـام       ها، آخرين حلقة تاريخ بشر اسـت، پـس از آن            انسان
آري، . انـد  دست نيـاورده   جهاني به   جانبة  ها تجربه شده و توفيق همه       مكتب

اين قيام نهايي الهي، دوراني هر چنـد محـدود، غـرق در حـق و عـدالت                  
 1.ن كار تاريخاست و پايا

                                                 
 . و ديگر روايات58 روايت .1



 خودسازي



چه دانستيم انسان از نظر اسالم موجودي سازنده است، سازندة خود             چنان
ميـزان مـوفقيتش در سـازندگي محـيط بـه           . و سازندة محيط زندگي خود    

ميزان موفقيتش در سازندگي خويش بستگي دارد و بالعكس، يعني توفيق           
 .كند  هموارتر ميدر بهسازي محيط زندگي راه او را براي بهسازي خويش

توجه به اين رابطة متقابـل نيرومنـد ميـان انسـان و محـيط زنـدگيش                 
.  خودسـازي توجـه كنـد و اهميـت دهـد         كند كه او بـه مسـألة        ايجاب مي 

جانبـة يـك      جانبه، متناسب با ديـد وسـيع و همـه           خودسازي وسيع و همه   
 .مسلمان نسبت به انسان و جهان

يم وسيعي دارد كه با توجه به اصلي اسالم در زمينة خودسازي انسان تعال
شوند؛ بـه جسـم و        هاي مختلف زندگي او مربوط مي       كه گفتيم به همة جنبه    

جان، به نيازهاي مادي و معنوي، فردي و اجتماعي، فرهنگي و اقتصـادي و              
 .دهند غيره كه در مجموع اين تعاليم، نظام تربيتي اسالم را تشكيل مي

 
 رشد و سالمت جان

تن آدمي سالم بماند و رشد كافي بكند، بايد از تغذية خـوب،          كه    براي اين 
بهداشت الزم، آب و هوا و ديگر عوامل و شرايط زيستي سالم و مسـاعد               

 .برخوردار باشد و از هر گونه آفت و بيماري يا آلودگي دور بماند
روان آدمي نيز براي رشد و سـالمت بـه خـوراك سـالم و سـازگار و                  

 .گرايد شود و به تباهي مي د وگرنه فرسوده ميبهداشت متناسب نياز دار
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اي   البته خوراك و بهداشت جان و روان يا بيمـاري و آلـودگي آن بـه گونـه                 
اي   گونـه   مثالً علم و ايمان خوراك جان و روان است، زيرا هر يك به            . دگر است 

بخشـد،    گـردد و بـه آن تـوان و نيـرو مـي              موجب رشـد و پـرورش روان مـي        
 .دهد خوب و سالم به بدن آدمي توان و نيرو ميگونه كه غذاي  همان
ايماني يك انسان بالي جان اوست و او را           همين ترتيب ناداني و بي      به

 .دهد هاي گوناگون اخالقي قرار مي در معرض ابتال به بيماري
بحث اخالق اسالمي در همين زمينه است كه چـه خـوي و خصـلتي               

 خـوي و خصـلتي مايـة        ماية بهداشت و سالمت جان و روان است يا چه         
يابي بر آن يك و پيشگيري يـا         بيماري و ناراحتي جان و روان و راه دست        

 .درمان اين يك چيست
 

 هماهنگي در رشد
طور كه قبالً گفتيم انسان داراي دو جنبه است، يكـي مـادي و جسـماني      همان

. نـاميم   كنيم و ديگر معنوي كه آن را روح و روان مي            كه از آن به بدن تعبير مي      
اگر صـرفاً بـه     . طور هماهنگ پيش رود     پرورش انسان بايد در هر دو جهت به       

شـود و   روح و روان خويش پردازد و تن را فراموش كند ناتوان و فرسوده مي           
گردد بلكه براي سير و حركت معنـوي        نه تنها از رفاه و لذت مادي محروم مي        
ر و فرسوده امكـان     ماند، زيرا با بدن بيما      هم مركب راهواري در اختيارش نمي     

همچنـين اگـر همـة    . رشد و تعالي براي جـان و روان بسـيار ضـعيف اسـت            
زندگيش خورد و خوراك و لذت مادي باشد، ديگر مجالي براي براي تجلـي              

 . نهد ماند و از سطح چهارپايان پا فراتر نمي انسانيت آدمي نمي
هـاي    اهبراي تكامل انسان در هر يك از اين دو جهت ابزار و عوامل و ر              

 گوناگون هست كه بايد شناخته شوند و برنامة زندگي با در نظر گرفتن همة             
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اين عوامل تنظيم گردد تا رشـد او متوقـف نشـود يـا دچـار عـدم تعـادل         
ها و مواد غذايي گوناگون       در جهت رشد بدن، تن آدمي به ويتامين       . نگردد

ن جهـت  نياز دارد كه هر يك در حدي معين براي بدن الزم است، به همي            
زاسـت    روي در مصرف يك نوع مادة غذايي به همان اندازه بيمـاري             زياده

اگر بـدن   . يا براي سالمت بدن حركت و كار ضروري است        . كه كمبود آن  
ولي اسـتراحت   . شود  زودي فرسوده و ناتوان مي      حركت باشد به    به كلي بي  

ا از  و آرامش نيز براي بدن الزم است زيرا كار سخت و مداوم نيز انسان ر              
 .كند اش مي كاري مستمر پژمرده آورد و تنبلي و بي پا درمي

 داشتن رأفت و عاطفه براي       طور، مثالً   در جهت رشد معنوي هم همين     
رسـد حسـاس    او بايد در برابر رنجي كه به ديگـران مـي        . آدمي الزم است  

. اش تحريك شود و در پي عالج ناراحتي مردم ديگـر برآيـد              باشد، عاطفه 
لسـوزي و عاطفـه نبايـد چنـدان افراطـي باشـد كـه او را از                  ولي همين د  

 .مجازات خائن يا ضربه زدن به دشمن متجاوز باز دارد
چـه    سـونگر آن    ترين امتيازات اسالم آن است كه با ديدي همه          از مهم 

آمـوزد و از هـر چـه          بخشـد مـي     را كه به همة ابعاد انسـان تكامـل مـي          
انبة او ايجاد كنـد جلـوگيري       ج  ناهماهنگي يا وقفه در كمال و رشد همه       

بـه همـين جهـت اخـالق اسـالمي نقـش سـازنده دارد و مايـة                  . كند  مي
 .سالمت بخش روان آدمي است

 
 معيارهاي اخالق

آيا اخالق پايه و مايه و معيارهايي اصيل دارد يا پوششي سـاختگي بـراي               
ها بـه     اغراض شخصي يا طبقاتي است؟ آيا طبقات مرفه و قدرتمند جامعه          

كشـي كننـد اخـالق را بهانـه كـرده و              كه تودة مردم را آمادة بهره       آنخاطر  
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مسائلي از قبيل صبر، قناعت، لزوم رعايت حق ديگران، گذشت و غيره را             
اند تا خود به چپاول پردازند و استثمار كنند و زحمتكشـان را               مطرح كرده 

عنوان رعايت اصول اخالقي به سكوت و تسليم وادارنـد؟ آيـا طبقـات                به
روميت كشيده مفاهيم اخالقـي از قبيـل محبـت، احسـان، عـدالت يـا                مح

انـد؟ يـا آنكـه     تواضع و غيره را براي رام كردن طبقات حاكم خلـق كـرده           
 تري وجود دارد؟ براي مسائل اخالقي زيربناهاي اصيل

هاي مختلـف مـورد       صورت  شك نيست كه برخي از تعاليم اخالقي به       
آنان كه در پـي جلـب منـافع خـويش           . گيرد  سوءاستفاده قرار گرفته و مي    

كوشند تـا از هـر     خصوص اگر نفوذ و امكاناتي داشته باشند، مي         هستند، به 
اي كه به دستشان برسد استفاده كنند و راه را براي رسيدن به مطامع                وسيله

چيـز را بـه خـدمت خـود      هـا در ايـن راه همـه     آن. خويش هموار سـازند   
با همة اصالت و صـفايي كـه دارد         آورند، چنان كه تحقيقات علمي،        درمي

. آيـد   گهگاه در خدمت ظلم و طغيان و به بند كشيدن زحمتكشـان درمـي             
هـا    بسا كـه بـه نـام آزادي، آزادي          چه. طور است   مفاهيم اخالقي هم همين   

هـا    كشـي   هـا و حـق      عـدالتي   شود و به نام عدالت و برابـري، بـي           سلب مي 
ممكـن اسـت مـورد     هر چيـز خـوب و سـودمند           اصوالً. گيرد  صورت مي 

برداري غلط قرار گيرد ولـي در ايـن مطلـب هـم شـكي نيسـت كـه                     بهره
عدالتي يكسان نخواهند بود، هر چند از نام عدالت به            گاه عدالت و بي     هيچ

گـاه آزادي واقعـي هماننـد اسـارت و بردگـي              و هـيچ  . غلط استفاده شود  
 .هندنخواهد بود، هر چند آن را با مفهومي وارونه به خورد مردم بد

صـورت    بـرداري شـود يـا بـه         بدين ترتيب اگر از تعاليم اخالقي بد بهره       
ارزشي يـا عـدم اصـالت ايـن           وارونه بر طبقة محروم تحميل گردد، دليل بي       

تعاليم نخواهد بود، بلكه دليل روشني بر اين وظيفه است كه بايد تالش كرد             
 . درنيايدكشان ها در خدمت بهره رخنه نكند و ارزش» فريب«تا در جامعه 
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انسان بـه  . اي در فطرت انساني دارد  حقيقت اين است كه اخالق ريشه     
هايي است كـه بـا شـرافت          حكم سرشت انساني خويش خواهان خصلت     

پيشنهادكنندگان اصلي اخالق نيز، اعم از پيامبران،       . انساني او سازگار باشد   
ع همـة   حكيمان و اندرزگويان، به خاطر مصالح نوع انساني و دفاع از مناف           

اند، نه به خاطر منافع يـك        ها مسائل اخالقي را طرح و پيشنهاد كرده         انسان
 .طبقه و عليه طبقة ديگر

اخـالق بـه    . از اين گذشته بايد به فرق ميان اخالق و آداب توجه شـود            
ها و كيفيـت      اصل نظام دادن به غرايز و احساسات و تمايالت و پرورش آن           

 رفتارهاي عملي است كه تـابع يـك   ولي آداب يك سلسله . آن مربوط است  
ها و قراردادهاست و گاهي به معيارهاي اخالقي هم مربوط           سلسله مصلحت 

داري و قوت اراده، استقامت، شجاعت، تقوا و امثـال            مثالً خويشتن . شود  مي
هـا   در هزارها سال پيش استقامت و شجاعت و امثـال آن     . ها اخالق است    آن

امـا بـرخالف آن، آداب      .  نيز چنين است   هايي شايسته بوده و اكنون      خصلت
ها ـ كه غالباً اموري نسبي و محلـي    غذاخوردن و لباس پوشيدن و امثال اين

البتـه  . شـوند  هستند ـ  مستقيماً به نظامات روحـي و اخالقـي مربـوط نمـي     
طور كه خواهيم ديد وجود اصول كلي و ثابت اخالقي مانع آن نخواهد  همان

  مـثالً . وبيش قابليـت انعطـاف داشـته باشـند          ، كم بود كه دستورهاي اخالقي   
عنوان يك اصل مسلم از اصول اخالقي اسالم است ولي اگـر   گويي به  راست

گفتن يك راست موجب به خطر افتادن جان يا مال يا حيثيت كسي گـردد،               
ولي وجـود يـك     . نظر كرد   در اين صورت بايد از گفتن چنين راستي صرف        

ها بر سر يك دو راهـي اخالقـي قـرار             سان در آن  چنين موارد استثنايي كه ان    
اي  گيرد، به ارزش و اصالت هـر يـك از آن دو در شـرايط عـادي لطمـه          مي
 گويي به عنـوان يـك خصـلت پـاك روحـي و              هر حال راست    زند و به    نمي
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كند كه مادام كه يك مانع اخالقي ديگر در كـار نيسـت        اخالقي ايجاب مي  
 چنان كه نماز كـه يـك عبـادت الزم        .انسان از گفتن راست منحرف نشود     

شـود يـا روزه يـك      تر مـي    همگاني است، در سفر و در حال بيماري ساده        
عبادت ديگر اسالمي است كه بر همه كس واجب است ولي در مـواردي              

 .شود وجوب آن برداشته مي
 

 پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك
ي ارزنـده اسـت،     شعار معروف پندار نيك، گفتار نيك و كردار نيك شعار         

تواند اثر داشته باشد كـه توجـه مـا را بـه نقـش             ولي فقط همين اندازه مي    
كـه بتوانـد    آن هاي مختلف زنـدگي انسـان جلـب كنـد، بـي            نيكي در جنبه  

تعريف روشني از اخالق نيك به دست ما دهد، زيرا مهم ايـن اسـت كـه                 
د يـا  چـه مـردم بپسـندن    آن. چيسـت » نيكي و خوبي «بدانيم مالك و معيار     

چه با قوانين موجـود محـيط منطبـق           چه با طبع آدمي سازگار باشد؟ آن        آن
چه آسايش و رفـاه   چه با منافع شخص يا گروهي جور آيد؟ آن  گردد يا آن  

 ها؟ آدمي را تأمين كند يا چيزي جز اين
هاي اخالقي، پسنديده و اخالقـي        بسياري از كارها از نظر برخي از مكتب       

مـثالً يـك مكتـب    .  ديگـر ناپسـند و غيراخالقـي   هـاي  است و از نظر مكتـب     
پسـندد و كـاري اخالقـي         اخالقي سكوت و تسـليم در برابـر زورگـو را مـي            

ات سيلي زدند طـرف چـپ را    گويد اگر به طرف راست چهره      شمرد و مي    مي
گويد اگر كسي بـر تـو سـتم كـرد جلـو او را        ولي مكتب ديگر مي   . پيش بگير 

ه ستم كرده مجازات كن و هـر يـك از ايـن دو              بگير و او را به همان اندازه ك       
اصـوالً  . كنـد  داند كه خود پيشنهاد مي مي» خوب«و » نيك«مكتب همان كار را     

هاي اخالقي با همة اخـتالف روشـي كـه دارنـد، بـر هـر كـار و                     همة مكتب 
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. زننـد   مـي » كردار نيـك  «يا  » گفتار نيك «كنند برچسب     خصلتي كه پيشنهاد مي   
تعريـف كنـيم، متضـمن هـيچ     » كار نيك « بخواهيم به    پس اگر فعل اخالقي را    

بنـابراين مسـألة مهـم در اخـالق،         . توضيح و تفسيري دربارة آن نخواهد بـود       
 .ها و زيربناي واقعي نيك و بد است شناخت مالكها، معيارها، جهت

 
 :معيارهاي اصلي اخالق از نظر اسالم

 ـ عزت، كرامت و ارجمندي انسان1
 :پيغمبر گرامي اسالم چنين آمده استدر يك روايت معروف از 

هاي ارجمنـدي و بزرگـواري انسـان را بـه          من برانگيخته شدم تا مايه    «
 ».حد كمال برسانم

 :چنين نقل شده است) ع(در روايت ديگر از امام صادق
) هـاي بزرگوارانـه     خـوبي (خداي بزرگ پيامبران را به مكارم اخالقي        «

ا داراسـت، خـداي را بـر        هـا ر    هركس اين خصـلت   . اختصاص داده است  
هايي ندارد با التماس       گزارد، و هركس چنين خوبي      چنين مرحمتي سپاس  

 ».ها را از پيشگاه خدا درخواست كند آن
 »ها كدامند؟ پرسيدم اين خصلت«: گويد راوي مي

 :فرمود
ــخاوت،    « ــكيبايي، س ــگزاري، ش ــاري، سپاس ــت، بردب ــايي، قناع پارس

 ».و اداي امانتگويي  شجاعت، غيرت، نكوكاري، راست
منظور از كرامت و ارجمندي اين است كه آدمي در جريان خودسازي و            
حركت نفساني خود برخي از كارها را با كرامت و ارجمندي و مقام انساني              

كنـد و     يابد يعني كارهايي كه او را پسـت و زبـون مـي              خويش ناسازگار مي  
 يگـري را مايـة    و در برابـر، كارهـاي د      . دهـد   ارج جلـوه مـي      مقدار و بـي     بي
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دهد و بـر    يابد، كارهايي كه به او شخصيت روحي مي         بزرگواري خويش مي  
يابـد كـه حسـد آدمـي را در       او به روشني مي مثالً. افزايد ارج و اعتبار او مي 

تواند پيشـرفت ديگـران    حسود كسي است كه نمي . كند  درون خود زبون مي   
برد و ناراحـت      رنج مي شود    از موقعيتي كه نصيب ديگران مي     . را تحمل كند  

هـا اخـالل      العملش اين است كه بكوشد تا در كـار آن           شود و تنها عكس     مي
ها همچون خود او محروم شوند و تا به اين منظـور پسـت خـود                  كند تا آن  

خوبي در خود ايـن دريافـت درونـي را            هركس به . نشيند  نرسد، از پاي نمي   
ارزشـي و    ايـن بـي   .شخصيتي اسـت    دارد كه اين چنين خصلتي زبوني و بي       

 .ظرفيتي يك انسان است كه چشم نداشته باشد موفقيت ديگران را ببيند كم
كه شخص چندان به ثروتش وابسته باشد        طور صفت بخل، يعني اين      همين

اش يا در راه خدمت       آن را در راه رفاه زندگي خود و خانواده         كه حاضر نشود  
اسير و زبـون مـال و منـال    پيداست كه اين چنين انساني  . به خلق مصرف كند   

 .كند خويش است و با اين خصلت در خود احساس پستي و كوچكي مي
بينيم كه احساس كرامت و بزرگواري، احساس صادقي در انسـان             پس مي 

ما در يك سلسله كارها از قبيل احسان، گذشت، عفاف و اسـتقامت در              . است
له كارهـاي   كنيم و در يك سلسـ       خود شرافت، عزت و بزرگواري احساس مي      

ايـن حـالتي   . ديگر، نظير دروغ، ريا، چاپلوسي، حسد و بخل، احساس زبـوني   
كه تابع آداب و عـادت محـيط يـا تلقـين      آن يابد بي است كه آدمي در خود مي    

هايي را به شدت نكوهش كـرده و از           چنين خصلت   اسالم اين . اين و آن باشد   
 كرامت نفـس و نشـانة   ماية» گذشت و فداكاري«صفاتي مانند   . كند  آن نهي مي  

چون انسـان فـداكار انسـاني اسـت كـه بـر             . علو همت و عظمت روح است     
چه مـورد     تواند از آن    خويشتن مسلط است و شخصيتي چنان واال دارد كه مي         

 .عالقة شخصي اوست به خاطر ديگران يا به خاطر هدفش بگذرد
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ن و  به معني احترام گذاردن به ديگـران، از پوسـتة خـود درآمـد             » تواضع«
هاي ديگران را هم به حساب آوردن، نه به معني خودباختگي و زبـوني                ارزش

انسـاني  . در برابر زورمندان، يك خُلق بزرگوارانه و ماية كرامت انسـان اسـت            
كه چندان بر خويشتن مسلط است كه گرفتار غرور و خودبيني نيسـت، بلكـه             

 .گذارد  احترام ميبيند و به آن ارج و بيني فضيلت ديگران را هم مي با واقع
ها كه پايه و ماية بزرگواري نفس است بخشـي از اخـالق              اين خصلت 

ها در دو قطب مثبت و منفي فراوان داريم           از اين نمونه  . پاك اسالمي است  
» كرامت انسـان  «و شايد بتوانيم كلية مسائل اخالقي را تا حدودي به اصل            

 اسـالم رسـالت     به همين جهت است كـه پيغمبـر بزرگـوار         . مربوط بدانيم 
هـاي   تكميـل مكـارم اخـالق و مايـه    «سـازي خـود را در        اخالقي و انسان  
 .خالصه كرده است» بزرگواري انسان

 
 ـ تقرب به خدا2

كار پسنديده كاري است كه انسان را به خـدا نزديـك سـازد، يعنـي او را                  
هـا را   داراي آن صفات كمال كند كه در بحـث خداشناسـي قسـمتي از آن        

ا داناست، تواناست، كاردان اسـت و از روي حسـاب كـار             خد. برشمرديم
ــي ــد م ــان و بخشــنده اســت و همــه از خــوان نعمــتش   . كن ــادل، مهرب ع

نيكان را دوست دارد و از بـدان و سـتمگران بيـزار اسـت و                . برخوردارند
انسان به هر مقدار كه از اين صفات كمال الهي برخوردار باشـد، بـه           . غيره

اگر اين صفات   . شود  يابد و به او نزديك مي       ميهمان اندازه به خدا تقرب      
ها عادت كند و چنان       صورت خلق و خوي درآيد، يعني به آن         در انسان به  

تـوان گفـت      شود كه اين كماالت از درون او بجوشند، در اين صورت مي           
 :خو گرفته است» اخالق اسالمي«كه او به 

 ».يريد و خداگونه شويدبه اخالق الهي خو بگ«. تَخَلَّقُوا بِاَخْالقِ اهللاِ

 شناخت اسالم     272

 

انسانِ اسالم، بـا    . ها دو مالك و معيار اصيل اخالق اسالمي هستند          اين
نظر از هر گونه سود كه در يك كار يا يك خلق و خوي براي خود                  صرف

نظر از هر نوع زيان كه در يك كـار يـا خـوي                يا ديگران بيابد، و با صرف     
ست كه بداند آيا اين كار يـا  براي خود يا ديگران ببيند، همواره در پي آن ا 

اين خصلت با كرامت و ارج انساني او سازگار است و به او در راه تقرب                
هر كار يا خصلت و خوي را كـه         . كند يا نه    و سير به سوي حق كمك مي      

اش بيفزايـد و او را بـه خـدا            در جهت كرامت او باشد و بـر ارج انسـاني          
و هـر كـار يـا      . شناسـد   مـي تر كند، كار و خصلتي روا و پسـنديده            نزديك

خصلت و خوي را كه بر كرامت انساني او آسيبي وارد كند و او را در راه                 
شـمرد و از   تقرب به حق ناتوان گرداند، كار و خصلتي ناروا و ناپسند مـي    

داند كه با رعايت همـين دو معيـار اصـيل             در عين حال مي   . پرهيزد  آن مي 
آيـد هشـيار، آگـاه، پرشـور و      خود انساني بـار مـي       اخالق اسالمي، خودبه  

گر در راه بـاالترين مصـالح و منـافع واقعـي خـود و كوشـا در راه                     تالش
 .هاي ديگر مصالح و منافع واقعي همة انسان

 
 هاي ناروا خصلت

انسانِ اسالم بايد خود را از هر خصلت نـاروا كـه مـانع كمـال و كرامـت                   
 و پاك انساني    هاي سازنده   نفس است پيراسته سازد تا آمادة پذيرش خوي       

تر شدن و به خدا نزديك گشـتن را           شود و تعادل و رشد الزم براي انسان       
 .دست آورد به

هـا در   خواهيم چند خصـلت ناپسـند را بشناسـيم و بـه نقـش آن          حاال مي 
انحطــاط و ســقوط انســان و آســيبي كــه بــر كرامــت و ارج انســاني او وارد  

 .ة بشري دارند، آشنا گرديمهاي بس بزرگي كه براي جامع آورند و به زيان مي
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 ـ نفاق1
گونه كه زبان چيزي را اظهار        نفاق به معني دورويي و دورنگي است، بدان       

اي بنماياند كـه در   گونه كند كه در دل نيست و شخص در ظاهر خود را به      
 .حقيقت برخالف آن است

نفاق اگر به اصل ايمان و مسلماني مربـوط باشـد، خطرهـاي بزرگـي               
كسي كه خود را جزو اردوي مؤمنان و    . آورد  بار مي   سالمي به  ا  براي جامعة 

هـا نيسـت، درسـت ماننـد      كند ولي در حقيقت بـا آن        مسلمانان معرفي مي  
جاسوسي است كه به دروغ، خود را هوادار يـك ملـت معرفـي كنـد، در                 

 .حالي كه دشمن آن ملت و در صدد خيانت به آن است
فراوانـي بـه افـراد جامعـه وارد         هـاي     هاي ديگر نيز آسيب     نفاق در زمينه  

وقتـي كسـي خـود را       . مثالً نفاق در زمينة دوستي و اظهـار محبـت         . كند  مي
كند و اصرار دارد كه خود را خيرخواه و نزديـك             دوست ديگري معرفي مي   

كند،   به او نشان دهد اما در باطن دشمن اوست، طرف مقابل به او اعتماد مي              
ارد، در مشـكالت خـود بـا وي مشـورت       گذ  اسرار خود را با او در ميان مي       

دهد، بدان اطمينان كه      كند و حتي او را در كار و زندگي خود شركت مي             مي
راستي دوست باصفا و صـديق اوسـت در حـالي كـه او در حقيقـت                 وي به 

سازد   كند، اسرار او را فاش مي       دشمن اوست و در مشورت به او خيانت مي        
كند بلكه بـه هـر ترتيـب     ي درمان نميكند و درد و نه تنها به او خدمتي نمي   

 :فرمود مي) ص(رسول اكرم. كند زند و خيانت مي شده، به او صدمه مي
است كه صاحبش آن را به هر       ) كج و معوج  (منافق چون چوبة نخلي     «

ناچار بايد آن را بسـوزاند، چـون نفـع          . طرف سقف بگذارد جور در نيايد     
 1».ديگري برايش ندارد

                                                 
 .395، ص 2 اصول كافي، ج .1
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گزار، طرفـدار مصـالح مـردم و حـافظ ديـن و         مت كساني كه خود را خد    
نمايانند، اما در حقيقـت مطـامع شخصـي خـويش را دنبـال                منافع اجتماع مي  

دارنـد، بـه هـر نسـبت كـه نفـوذ و             كنند و در راه خيانت و زيان قدم برمي          مي
موقعيت بيشتري داشته باشند خطر بيشتري هم دارند، چون ممكن است مردم            

 .و كارهاي خود را به دستشان بسپارند و صدمه ببينندبه آنان اعتماد كنند 
گونه كه در     قرآن لبة تيز مبارزة خود را متوجه منافقان كرده است، بدان          

شـدت لحـن قـرآن در مـورد         .  مورد آنان را مذمت كرده است      35بيش از   
پرسـتان نـام      ها در رديف كافران و بـت        منافقان چنان است كه گاهي از آن      

ترين درجـة دوزخ را بـه آنـان وعـده             ترين و پست    پايين و زماني    1برد  مي
 .دهد مي

از نظر قرآن، يكي از خطرات منافقان براي جامعه         : منافقان از ديد قرآن   
 :كنند ها مروج فسادند و از كارهاي پسنديده جلوگيري مي اين است كه آن

مردان و زنان منافق همه از يك گروهند، به كارهـاي ناپسـند فرمـان                «
كنند و دستشـان بـراي پـول           و از كارهاي پسنديده جلوگيري مي      دهند  مي

ها را فراموش  اند، خدا هم آن     آنان خدا را فراموش كرده    . شود  دادن باز نمي  
  2».راستي كه منافقان تبهكارند به. كرده است

 :كنند توانند در پيشرفت حق كارشكني مي آنان تا مي
ييد كه خدا فرسـتاده و بـه        سوي ديني آ    شود، به   وقتي به آنان گفته مي    «

گذارنـد كـه مـردم بـه تـو           بيني كه منافقـان نمـي       جانب پيغمبر گراييد، مي   
 3».بپيوندند

                                                 
 .74 و 69 سورة توبه، آيات .1
 .68 سورة توبه ـ آية .2
 .61 سورة نساء ـ آية .3
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گيري مالي و فشار اقتصادي نسبت به مـردم باايمـان و              حتي از سخت  
فداكار دريغ ندارند، بدان اميد كه اصل حق را از پـاي درآورده و پراكنـده                

 :سازند
ويند به اطرافيان پيغمبر پول ندهيـد تـا از دور    گ  ها هستند كه مي     همان«

هـاي ثـروت آسـمان و زمـين در دسـت              سرچشمه. و بر او پراكنده شوند    
 1».فهمند خداست، ليكن منافقان نمي

ها آشكار گـردد و      با وجود اين سخت وحشت دارند كه مبادا باطن آن         
 :رسوا شوند

ي فـرود آيـد و      ا  منافقان از آن بيم دارند كـه مبـادا عليـه آنـان سـوره              «
خواهيـد مسـخره كنيـد،     بگو هر چـه مـي   . ها فاش شود    رازهاي دروني آن  

  2».چه را كه از آن بيم داريد آشكار خواهند كرد حتماً خدا آن
برند و از هر گوشه كه صـدايي     سر مي   ها در اضطراب هميشگي به        آن

 :پندارند كه عليه آنان گفته شده است برخيزد، آن را سخني مي
راستي دشمنند، از آنـان       آنان به . انگارند  ر فريادي را عليه خود مي     ه... «

  3»...حذر كن 
ــوگندها     ــود س ــان دادن خ ــوب نش ــران و خ ــب دادن ديگ ــراي فري ب

 :خورند مي
دهيم كـه تـو       شهادت مي : گويند  هنگامي كه منافقان پيش تو آيند، مي      «

 خـدا گـواهي    او هستي ـ اما  داند كه تو فرستادة  خدايي ـ خدا مي  فرستادة
 4».گويند دهد كه منافقان دروغ مي مي

                                                 
 .7 سورة منافقون ـ آية .1
 .64   سورة توبه ـ آية.2
 .5 سورة منافقون ـ قسمتي از آية .3
 .1 سورة منافقون ـ آية .4
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افتنـد، منكـر      اما همين كه به دام افتادند و گرفتار شدند، به دست و پا مـي              
 :كوشند خود را خيرخواه معرفي كنند شوند و باز هم مي هاي خود مي خيانت

شـوند   پس چرا وقتي در اثر كارهاي ناپسندشان گرفتـار مصـيبت مـي     «
كنند كـه مـا جـز نيكـي كـردن و        به خدا سوگند ياد مي  آيند و   پيش تو مي  

 1».فراهم آوردن وسايل پيشرفت شما نظري نداشتيم
دهند ولي    هاي طاليي مي    ها به همكاري دعوت شود، وعده       وقتي از آن  

 :كنند آيند و خيانت مي به هنگام عمل كوتاه مي
رشـان  كنند كه اگـر خـدا در كا    برخي از آنان هستند كه با خدا تعهد مي        «

 به ديگران انفاق     گشايشي داد و از فضل خويش به آنان مرحمت كرد، حتماً          
كنند و كارهاي شايسته انجام دهند، اما همين كه خدايشان از فضل خـويش              

 2».گردانند كنند و روي مي ورزند و سرپيچي مي كرامت فرمود، بخل مي
 نفـاق . آري، نفاق و دورويي بـالي جـان خـود منـافق و ديگـران اسـت                

شخصيتي و پسـتي و رذالـت اوسـت،           آلودگي و تيرگي جان آدمي و نشان بي       
چه آدمي كه چند شخصيتي باشد در واقـع شخصـيت ثـابتي نـدارد و بـدين                  

 .بهره و از خدا دور است  انسان است بي ترتيب از آن كرامت نفس كه شايستة
 زنند اما خدا نيرنگشـان را بـه         منافقان به خيال خود به خدا نيرنگ مي       «

ميلـي    كنند، بـا حالـت بـي        وقتي در نماز شركت مي    . گرداند  خودشان برمي 
راسـتي   كه بـه  دهند، نه اين كنند و مردم را فريب مي خوانند، ريا مي    نماز مي 

برنـد، نـه بـا ايـن          سر مي   در حال دودلي و چندرنگي به     . به ياد خدا باشند   
 راه هـركس خـدايش گمـراه كنـد، بـراي او        . جماعتند و نه با آن جماعت     

 3».سوي خدا پيدا نخواهي كرد روشني به
                                                 

 .62 سورة نساء ـ آية .1
 .76 و 75هاي   سورة توبه ـ آيه.2
 .143 و 142هاي   سورة نساء ـ آيه.3
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 :فرمايد دربارة منافقان مي) ع(حضرت علي
كـنم و از منافقـان برحـذر     اي مردم، من شما را بـه تقـوا سـفارش مـي           «
هر لحظـه بـه     . گرند، و لغزاننده    كننده، لغزش   اينان گمراهند و گمراه   . دارم  مي

شـما را بـه نفـع       . گيرنـد   اي به خود مي     آيند و هر گاه شكل تازه       رنگي درمي 
دلهايشان بيمار است اما    . اند  جا براي شما كمين كرده      همه. آورند  خود بار مي  

خـود درد و رنـج      . زننـد   جـا سـر مـي       پنهاني همـه  . ظاهرشان تميز و آراسته   
گفتارشان از درمان است اما عملشـان  . گويند آفرينند اما از دارو سخن مي       مي

برنـد و برايشـان گرفتـاري         اد رشـك مـي    به آسـايش افـر    . آفرين  درد و رنج  
ها در هر رهگـذر كسـي از          به خاطر آن  . دهند  اميدها را بر باد مي    . تراشند  مي

هـاي مـردم    داننـد و بـر گرفتـاري    ها مي خود را محرم دل   . پاي درآمده است  
. گويند تا آنان نيز ثناخوانشان گردند از ديگران ثنا مي   . ريزند  اشك تمساح مي  

كنند پافشـاري دارنـد و اگـر بـا كسـي              ي درخواست مي  وقتي از كسي چيز   
در برابر هر حـق     . گويند  اگر حكمي كنند زور مي    . كنند  درافتند رسوايش مي  

بر هر انسان زنده جالدي . اند و در راه هر تالشگري پرتگاهي   باطلي تراشيده 
انـد و بـراي هـر شـب تاريـك چراغـي              بر هر در كليدي ساخته    . اند  گماشته
تا به مطامع خود دست يابند و با بر بـاد دادن اميـدها بازارشـان                اند    افروخته

تفسـير  . دهند  گويند اما فريب مي     سخن مي . گرم شود و كااليشان رونق يابد     
كنند سـپس   راه را براي جلب همكار هموار مي      . نمايند  كنند اما تخدير مي     مي

 ».بندند دهند و راه فرار را به رويش مي او را در تنگنا قرار مي
 

 ـ تكبر 2
خــود «تكبــر، يعنــي بزرگــي فــروختن بــه ديگــران كــه گــاهي ناشــي از 

از . اسـت » بينـي   خود كم «و گاهي ناشي از احساس حقارت و        » بيني  بزرگ
 :روايت شده كه فرمود) ع(امام صادق

 شناخت اسالم     278

 

  1».تكبر آن است كه ديگران را كوچك بشمري و زير بار حق نروي«
 :در جاي ديگر فرمود

بر كند و زور بگويـد، مگـر در اثـر حقـارت و              كس نيست كه تك     هيچ«
 2».كند زبوني كه در خود احساس مي

 :فرمايد مي) ع(امام صادق. خردي است تكبر نشانة كم
شود، جز ايـن كـه بـه همـان          كس چيزي از تكبر پيدا نمي       در دل هيچ  «

 3».شود اندازه ـ نه كم، نه زياد ـ از عقلش كم مي
انـديش    بين و درست     خويش واقع   مقام و ارزش    كس كه در محاسبة     آن

هـاي ديگـران      است و حاضر است منصفانه قضـاوت كنـد و بـه فضـيلت             
متكبـر در   . ورزد  خود تكبر نمـي     اعتراف نمايد و حقيقت را بپذيرد، خودبه      

عين خودخواهي و بزرگـي فـروختن، در اعمـاق جـان احسـاس زبـوني                
كمبودهـا رنـج   از ايـن  . يابد كـه كمبودهـاي فـراوان دارد       او درمي . كند  مي
كه در پي آن باشد تا با تدبير و پشتكار از كمبودهـاي             جاي آن   برد اما به    مي

بنـدد تـا عقـدة     نهد و بـه خـود بزرگـي مـي         ها پرده مي    خود بكاهد، بر آن   
در صـورتي كـه عظمـت و كبريـاي واقعـي از آن              . حقارتش گشوده شود  

درت، قـ .  داراسـت   نهايـت   خداست، اوست كه همة كماالت را در حد بي        
 .علم، عظمت و حاكميت مطلق فقط از آن اوست

او شايستة آن هست كه خـود را بـه بزرگـي وصـف كنـد و عظمـت و             
امـا ديگـران كـه      . راستي چنـين اسـت      بزرگواري خود را ابراز كند، چون به      

آفريده، پرورده و تحت تسلط او هستند، از خود چيزي ندارند و همه بنـدة               
                                                 

 .308، ص 2 اصول كافي ، ج .1
 .308، ص 2 اصول كافي، ج .2
 .308، ص 2 اصول كافي، ج .3
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.  را بزرگ پندارنـد و كبريـايي فروشـند      اويند، پس شايسته نيست كه خود     
بايد با كسب فضايل معنوي و علمي بيشتر و تخلق به اخالق بهتر و سـير                

تر كسـب كننـد،    به سوي خدا واقعاً بزرگي بيشتر و عزت و عظمت افزون          
كه در عين زبوني و ناتواني و دور بودن از همة كماالت به خويشتن                نه آن 

 .پوشندبزرگي بندند و لباس كبريايي ب
 :فرمود) ع(امام صادق

كبر و عظمت لباسـي اسـت زيبنـدة         . شود  تكبر در ميان اشرار پيدا مي     «
هركس با خدا در كبريايي و عظمت هماوردي كند و خود را بـزرگ      . خدا

 ».افزايد جلوه دهد، خدا به او چيزي جز زبوني و پستي نمي
ه تصـور   آنان چندان خودخواهند ك   .  متكبران بالي جان جامعه هستند    

ها درست است، در حالي كه عمالً فقط منـافع            كنند تنها رأي و نظر آن       مي
هـا همـة      آن. پاينـد   بيننـد و شخصـيت و احتـرام خـود را مـي              خود را مي  
دانند، بنابراين، نظر، اعتبار،      هاي گوناگون را منحصر در خود مي        شايستگي

ه همـه   بيننـد و چنـين انتظـار دارنـد كـ            مقام و حقي بـراي ديگـران نمـي        
خواهنـد، در    ها مي   ها باشند و همان را بخواهند كه آن         فرمانبردار و بردة آن   

هر مجلس براي آنان راه باز كنند، تسـليم نظرشـان باشـند و در برابرشـان      
. آينـد   صورت طاغوتها درمـي     همين متكبرانند كه رفته رفته به     . كرنش كنند 

هنـد هـر گونـه      د  شوند كه به خود حق مي       هاي سركشي مي    يعني خودكامه 
ظلم و زور و تعدي نسبت به ديگران روا دارند و خود را صاحب اختيـار                
مطلق جان و مال و حيثيت مردم پندارنـد، يعنـي همـان وضـع اجتمـاعي                 

 .ناپسند كه درست در نقطة مقابل اصول تربيتي و اجتماعي اسالم است
ام داند و بندة يـك خـدا و داراي حقـوق و احتـر               اسالم همه را برابر مي    

 ترين افراد جامعه نبايد كس حتي ضعيف از نظر اسالم هيچ. شمرد مشترك مي
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كس حـق نـدارد       هيچ. اعتنايي قرار گيرد    مورد تجاوز و هتك حرمت و بي      
 .الرقاب تصور كند خود را انساني برتر و مالك

كنـد و از اعتبـار و ارزش معنـوي و             بنابراين، متكبر هم به خود بد مي      
كنـد، بـه      كاهد، هم مردم را قلباً از خود بيـزار مـي            يكرامت انساني خود م   

ها ندارند، هـم      شوند و ارج و نفوذي در دل آن         اعتنا مي   طوري كه به او بي    
كند، هم با خدا ستيزه دارد و بـه خـود اجـازه       حقوق ديگران را پايمال مي    

 .دهد كه در برابر كبريا و جالل او، خودي بنمايد مي
شـود از درهـاي دوزخ درآييـد و           گفتـه مـي   ) يعني متكبـران  (به آنان   «

 1».جاودانه همانجا بمانيد كه جايگاه متكبران چه بد جايگاهي است
بـرم، خـدايي      من از هر شخص متكبر به خدا پناه مي        : و موسي گفت  «

 2».كه پروردگار من و شماست
 3».زند چنين خدا بر دل هر انسان متكبر و زورگو مهر مي و اين«
 

 چيني ـ سخن3
چيني آن است كه شخص مطلبـي را كـه از كسـي دربـارة ديگـري                   سخن

گونه كه ميان آنان بـدبيني و دشـمني ايجـاد             شنيده نزد او بازگو كند، بدان     
هـا و نزديكـان       كند و بدين ترتيب بين دوستان قـديمي و حتـي خـانواده            

اين نهايت پستي و رذالـت   . وجود آورد   هاي عميقي به    اختالفات و دشمني  
ه در صدد باشد بين همنوعان خـود آتـش كينـه و عـداوت               انسان است ك  

كند كه به حـرف       قرآن توصيه مي  . ها را به جان هم اندازد       روشن كند و آن   
 :نماهاي دو به هم زن گوش ندهيم گونه انسان اين
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زننـد و   خورند و فـراوان طعنـه مـي    از مردم پستي كه زياد سوگند مي     «
 1».كنند حرف گوش كن چيني مي سخن

 :فرمود) ع(ادقامام ص
افكند و    چيني است كه بين دوستان جدايي مي        ترين جادو سخن    بزرگ«

هـا ريختـه    از ايـن راه خـون  . كنـد  صف دشـمني ايجـاد مـي      ميان افراد هم  
. رود ها باال مـي  شود و پرده گردد، رازها فاش مي ها ويران مي شود، خانه   مي

 2».ستچين بدترين كسي است كه بر روي زمين قدم گذارده ا سخن
گونـه كـه امـام حسـن        همـان . اين گناه با چند گناه ديگر همراه اسـت        

 :فرمود) ع(مجتبي
چيني كرد، بدان كـه در حقيقـت          هر كه پيش تو آمد و از كسي سخن        «

چـين را دشـمن       شايسته است كه سـخن    . كند  چيني مي   عليه خود تو سخن   
 او را   تـوان   چگونـه مـي   . گو بودن او اعتماد نكنـي       داشته باشي و به راست    

گـري، خيانـت،      چين از دروغ، غيبت، حيلـه       كه سخن   دشمن نداشت، با آن   
 3»اندازي و نيرنگ جدا نيست؟ فريب، حسد، دورويي، تفرقه

 :فرمايد مي) ع(حضرت علي
كننـد و بـين دوسـتان         چيني مـي    بدترين شما كساني هستند كه سخن     «

 4».نمايند تراشي مي افكنند و براي اشخاص پاك عيب جدايي مي
كـار هرگـز خـود را بـه چنـين گنـاه بـزرگ                 مسلمان پـاك و شايسـته     

چين و باور كردن حـرف        او حتي از گوش دادن به گفتار سخن       . آاليد  نمي
 :فرمود) ص(پيامبر اكرم. جويد او دوري مي

                                                 
 .11 و 10هاي   سورة قلم ـ آيه.1
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 .369، ص 2 اصول كافي، ج .3
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 شناخت اسالم     282

 

  1».شود چين وارد بهشت نمي سخن«
 

 ـ دروغ4
، تقلب،  توان ريشه و خميرماية بسياري از بديها از قبيل تهمت           دروغ را مي  

هـا    خدعه و نيرنگ، شهادت باطـل، داوري نادرسـت، نفـاق و ماننـد ايـن               
 :فرمود) ص(پيغمبر اكرم. داشت
ــ وقتـي سـخن      1: عالمت شـخص دورو و منـافق سـه چيـز اسـت            «
كنـد و   دهد خـالف مـي   ـ هنگامي كه وعده مي  2. گويد  گويد، دروغ مي    مي
 ».ندك ـ هنگامي كه امانتي به او سپردند، در آن خيانت مي3

كساني كه به گفتة خالف واقع يك       . دروغ موجب گمراهي افراد است    
ــي   دروغ ــه گمراهــي م ــد ب ــد و آن را بپذيرن ــاد كنن ــو اعتم ــد گ ــن . افتن اي
گويي اگر در زمينة مسائل فكـري و اعتقـادي باشـد فكـر مـردم را                 خالف

 .كند ها را تباه مي تخدير و عقيدة آن
ي و سـلب اعتمـاد مـردم        اعتبـار   گو ماية بـي     دروغ براي شخص دروغ   

شـود و     ماند، باالخره روزي فـاش مـي        دروغ كه هميشه مخفي نمي    . است
 .كند آبرو مي گو را كوچك و بي دروغ

در درون بـا خـود   . كند، هم به ديگران     گو هم به خود خيانت مي       دروغ
چه را در دل دارد وارونه جلوه دهد و با همة واقعيات              در ستيز است تا آن    

چه را كه هست خالف جلوه دهد و جور ديگر            است تا آن  جهان در ستيز    
 :فرمود) ع(حضرت اميرالمؤمنين. بنماياند

گـو بپرهيـزد، چـون وي     مسلمان بايد از دوسـتي و بـرادري بـا دروغ    «
چنـدان  ) صورت انساني غيرقابل اعتماد در خواهد آمـد، زيـرا      سرانجام به (

                                                 
 .369، ص 2 اصول كافي، ج .1
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بگويد، كسي بـاور  گويد تا بدانجا رسد كه اگر حرف درستي هم   دروغ مي 
 1».نكند

 :فرمايد نقل مي) ع(از قول حضرت علي) ع(امام صادق
 2».رود هركس زياد دروغ بگويد، ارزش و اعتبارش بر باد مي«

گويـد يـا بـه        گو يا از ترس دروغ مـي        كنيم دروغ   چنان كه مالحظه مي   
خاطر طمع و در هر حال دچار زبوني است كـه بـا كرامـت نفـس انسـان          

كاهـد و بـا همـة          دروغ از پاكي جـان و صـفاي ضـمير مـي            .منافات دارد 
 .معيارهايي كه براي تربيت و اخالق اسالمي بيان كرديم ناسازگار است

در برابر، راستي و صراحت لهجه نشـان شخصـيت انسـان و كرامـت و                
گويي بشناسند مورد احترام قرار  مردم هركس را كه به راست. عظمت اوست

او گذشته از آرامش وجدان و روشني ضمير . كنند يدهند و به او اعتماد م  مي
. كند و خدا و مردم همه از او راضي هستند خود، اعتبار اجتماعي هم پيدا مي

توان خود را مـؤمن و   گويي نشان بارز ايمان است و با دروغ نمي        بله، راست 
 :از پيامبر بزرگوار اسالم روايت شده كه فرمود. مسلمان واقعي دانست

كه قلبش راستين باشد و ضـمير     كس راستين نيست مگر آن      چايمان هي «
 ».كه زبانش راست باشد كس راستين نيست مگر آن و قلب هيچ

 :فرمود) ع(حضرت علي
چشد، تا دسـت از دروغ بكشـد، خـواه           اي مزة ايمان را نمي      هيچ بنده «

 ».شوخي باشد، خواه جدي
 

 ـ غيبت و تهمت5
 :ت شده كه فرمودرواي) ع(از امام هشتم حضرت امام رضا

                                                 
 .340، ص 2 اصول كافي، ج .1
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سر شخصي چيزي بگويد كه در او هست و مردم هم             اگر كسي پشت  «
از آن خبر دارند اين غيبت نيست، و اگر چيزي بگويـد كـه در او هسـت                  

اما اگر به او نسبتي بدهد كـه  . ولي مردم از آن خبر ندارند اين غيبت است  
  1».در او نيست اين تهمت است

ه است كـه آبـروي يـك انسـان را      غيبت هم از آن جهت زشت و گنا       
كند و هم از آن جهت كه فـاش كـردن        ريزد و او را خوار و خفيف مي         مي

شـود و     اعمال ناپسند و نقل كارهاي زشتِ اين و آن، ماية ترويج فساد مي            
 :فرمود) ع(امام صادق. اندازد رفته رفته زشتي يك گناه را از نظر مردم مي

 نقل كند كه با چشم خود آن كـار          كسي كه از فرد باايماني كار زشتي      «
اش شنيده، در شمار كساني خواهـد بـود          را از او ديده يا از ديگران درباره       
كساني كه دوست دارند كارهاي زشـت       : كه خدا دربارة آنان فرموده است     

در بين مردم باايمان شيوع يابد در دنيا و آخرت به عذابي دردناك گرفتـار          
 2»... خواهند شد 

ها   جهت برمال نشود هم آبروي آن       گناه پنهاني اشخاص بي   اگر عيب يا    
غيبـت  . گـردد  ماند، هم كارهاي ناروا در بين مردم شـايع نمـي            محفوظ مي 

داند كه كسي     چندان در اسالم نكوهيده است كه قرآن آن را همانند آن مي           
 :گوشت مردة برادر خود را بخورد

يچ يـك از شـما      آيـا هـ   . مبادا كسي از شما ديگري را غيبـت كنـد         ... «
دوست دارد گوشت برادر خود را در حالي كه مرده است بخـورد؟ حتمـا          

 3»... آيد  از آن بدتان مي
                                                 

 .357، ص 2ج  اصول كافي، .1
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از . تر گـردد   اسالم اصرار دارد كه دوستي و برادري در بين مردم عميق          
هــر گونــه نقــار و دشــمني جلــوگيري شــود و آبــروي افــراد دســتخوش 

غيبت، يعني بدگويي پشت    به همين جهت از     . هاي اين و آن نگردد      هوس
 .سر ديگران، با اين لحن شديد انتقاد كرده است

براي جلوگيري از غيبت در قدم اول الزم است كه از گـوش دادن بـه                
بدين ترتيب نه تنها او را تأييد نكـرده         . كننده خودداري كنيم    سخنان غيبت 

، چـه  ايـم  هـاي او شـده   ايم بلكه عمال هم مانع بدگويي و به او ميدان نداده 
كنـد ولـي      وقتي شنونده از خود سردي نشان دهد، سخن گوينده گل نمي          

كننـدگان بـه      شـوند كـه بـدگويان و غيبـت          مستمعين زودباور سـبب مـي     
هاي خود آب و رنگ بيشتري دهند و حتي از غيبت پا فراتر نهند و                 حرف

بدين جهت است كه اسـالم شـنوندة        . هاي ناروا هم دست بزنند      به تهمت 
 .داند  گويندة آن در گناه شريك ميغيبت را با
كه غيبت از نظر كلي با اصول اخالقي اسالم سازگار نيست، گاهي              با اين 

علمـاي  . كند كه عمل ناپسند كسي بازگو شود    مصلحت اجتماعي ايجاب مي   
 :اند اسالم در موارد زير فاش كردن عيب يا گناه ديگران را جايز دانسته

اه شرعي از شاهد بخواهد تـا مطـالبي   در صورتي كه دادگ: الف ـ شهادت 
دانـد بـراي    را كه دربارة جرم و جنايت يا سـرقت و ماننـد آن مـي       

قاضي بگويد، در ايـن صـورت روشـن اسـت كـه شـاهد دربـارة                 
كند كه عيب و گناه اسـت و مـرتكبين      اشخاص مطالبي را فاش مي    

كند كه    راضي به افشاي آن نيستند اما حفظ حقوق مردم ايجاب مي          
كم و زياد و با در نظـر گـرفتن خـدا و               داند، بي   چه را مي    آنشاهد  

 .وجدان بيان كند تا حقيقت روشن شود و عدالت اجرا گردد
دانيم كه مسلمان وظيفه دارد جلـوي سـتم و كارهـاي     مي: ب ـ نهي از منكر 

تدريج با شدت     اين جلوگيري مراتبي دارد كه به     . زشت ديگر را بگيرد   
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اگر موردي پيش آيد كه خيانتكاري عمـل        . بيشتري همراه خواهد بود   
گونه حاضـر نيسـت دسـت از          خود را پنهاني انجام دهد، ولي به هيچ       

كه كارش برمال شود و از ترس آبرو از           خيانت خويش بكشد، جز اين    
هـاي    ادامة خيانت دست بردارد، در اين صورت الزم است زشـتكاري          

 .جلوگيري شودوي بازگو گردد تا از اين راه از كار نارواي او 
كسي كه بر او ستمي رسيده است بايد از خود دفاع و ظلـم  : ج ـ شكايت 

 .ستمگر را برمال كند تا جلو او گرفته شود
خواهد با ديگـري در   در صورتي كه شخصي مي: د ـ راهنمايي و مشورت 

كاري شركت كند يـا همسـفر يـا زن و شـوهر شـود، يـا همكـاري               
دربارة وي تحقيق خواهد كـرد و بـه         ديگري داشته باشد، ناچار قبالً      

سراغ دوستان و آشـنايان او خواهـد رفـت تـا دربـارة او اطالعـاتي                 
در ايـن مـورد الزم اسـت كسـي كـه مـورد شـور قـرار               . كسب كند 

كـم و   چنان كه هست ـ بـي   گيرد حقيقت را بگويد و طرف را آن مي
كننده روشن شود و در اقدامي كه  زياد ـ معرفي كند تا فكر مشورت  

در عين حال بايد كمال دقت را داشـته باشـد           . كند صدمه نخورد    مي
جهـت و از روي       چه الزم است چيزي نگويـد يـا بـي           كه بيش از آن   

ورزي از او بدگويي نكند كه اين خيانت است آن هم خيانـت      غرض
گويي خود مـانع همكـاري آن دو    به هر دو طرف، زيرا هم با خالف     

 .دهد ا بر باد ميجهت آبروي شخصي ر شود، هم بي مي
فاش كردن دروغ كسي كه شهادت دروغي داده يا خبري جعل كرده            :  هـ  

 .يا رأي و نظر خطايي ابراز داشته است
بندي دانشمندان و صاحبان حِرَف و صنايع و مشـاغل بـراي    و ـ درجه 

آگاهي عموم بالمانع است زيرا هركس بتواند به راحتي طبيب يا صـنعتگر             
 .تر را پيدا كند يا دانشمند شايسته
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 ـ حسد6
شوند كه با تـالش و كوشـش پيگيـر            در هر جامعه معموال افرادي پيدا مي      

العاده، مهارت فني، فرزندان خـوب،   خود از مزايايي از قبيل معلومات فوق      
. انـد  منـد شـده   ها بهره   درآمد مشروع بيشتر، پيشرفت تحصيلي يا نظاير اين       

 :تلف استالعمل مردم در برابر اين افراد مخ عكس
 . اهميت است تفاوتند و مسأله برايشان خيلي عادي و بي  بعضي بيـ

شـوند   ـ بعضي ديگر از نعمت و مكنتي كه ديگري دارد خوشحال مـي    
 . گردند برد يا امتيازاتي دارد شاد مي سر مي كه كسي در رفاه به و از اين

نـد،  چنـين امكانـاتي ندار      افتند كه چرا خود اين      برخي ديگر به فكر مي    
كننـد كـه خودشـان هـم       تـالش مـي  ـبنابراين با رقابت سازنده و مثبـت   

كـه خواسـتار      چه را ندارند به دست آورنـد، بـدون آن           پيشرفت كنند و آن   
 .محروميت ديگران باشند

چيـز را بـراي       توانند رفاه ديگران را ببينند و همـه         اي ديگر نمي    ـ اما عده  
. شـوند    ديگـران ناراحـت مـي      آنان از آسايش يا پيشـرفت     . خواهند  خود مي 

صورت آزاردادن، بدگويي و كارشكني       كنند و رنج خود را به       خودخوري مي 
كـه بكوشـند تـا خودشـان هـم پـيش رونـد،                جاي آن   كنند، يعني به    ابراز مي 

كوشند تا ديگران را سـاقط كننـد از ارزش بيندازنـد يـا از پيشـرفت بـاز          مي
صـلتي ناپسـند و نكوهيـده    اين واكنش اخير همان حسد است كـه خ     . دارند

است كه متأسفانه در ميان بسياري از كودكان، نوجوانان، زنان و مردان ديـده        
حتي كساني كه خود اعتبـار و امكانـات فراوانـي دارنـد گـاهي از                . شود  مي

حسد تا در عمل انسان بروز نكرده است تنها         . برند  پيشرفت ديگران رنج مي   
 حسود اسـت كـه در انـدرون    كننده براي خود شخص    يك خصلت ناراحت  

 كشـاند   برد، اما همين كه در عمل ظاهر شد آدمي را به گناه مي              خود رنج مي  
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حضـرت  . گـردد   نمودار مي ... و در قالب اذيت، بدگويي، غيبت، تهمت و         
 :فرمود) ع(صادق
 1».حرص، حسد و بزدلي: مردي كه در او سه خصلت باشد ايمان ندارد«

 :و نيز فرمود
 ».زند كه به ديگران زيان برساند به خود ضرر مي آنحسود بيش از «
هـا دو بـال    ريشة حسد كوردلي و درافتادن با فيض الهي است و ايـن     «
 ».كفرند
اي   رود و بـه مهلكـه       با حسد، آدمي در افسـوس هميشـگي فـرو مـي           «
 2».گاه از آن نجات نخواهد يافت افتد كه هيچ مي

 :فرمود) ع(حضرت علي
ورزد همين مجازات برايش بـس اسـت، كـه     كسي كه به تو حسد مي     «

 ».هنگامي كه تو شادي او اندوهگين است
ستمگري نديدم كه به ستمديده بيشتر شباهت داشته باشد، مگـر حسـود،         «

 3».چه حسود بيچاره گرفتار رنج هميشگي و دل ناآرام و غم مدام است
 :حسد در حقيقت نشانة چند نوع كمبود يا بيماري است

 .خواهد چيز را تنها براي خود مي ه است و همهـ حسود خودخوا1
ظرفيت و زبون است وگرنه در برابر مقام يا پيشرفت يا امتيازي كـه                ـ كم 2

 .باخت چنين نمي ديگري به دست آورده خود را اين
بينـد، فكـر      بين است، به همين جهـت ديگـران را نمـي            ـ كوردل و كوته   3

 . جايي برسندكند كه ديگران هم حقي دارند و بايد به نمي
                                                 

 .250، ص 1، ج سفينة البحار .1
 .250، ص 1، ج سفينة البحار .2
 .250، ص 1، ج سفينة البحار .3
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ـ متجاوز است، چه حاضـر اسـت بـه طـرف ضـربه بزنـد و حيثيـت و                    4
آسايش او را به خطر بيندازد، تا به خيال خود عقدة كمبودي را كه در               

 .يابد بگشايد خود مي
 

 مبارزه با حسد
تالش سازنده و مثبت در راه كسب فضـايل و امتيـازات، وسـيلة مـؤثري                

 سرگرم فعاليت است كمتـر حسـرت        كسي كه . براي مبارزه با حسد است    
بسا كم كم ديد وسيع، مناعت طبع، بزرگواري و           خورد و چه    ديگران را مي  

در آيد، ديگران را هـم        دگربيني در او زنده شود، از پوستة محدود خود به         
دوسـتي و     ها پيونـد دهـد، احسـاس نـوع          حساب آورد، خود را با انسان       به

 از راحت ديگران رنـج نبـرد بلكـه          خيرخواهي در او زنده شود، و نه تنها       
 .حاضر شود خود رنجي را تحمل كند تا ديگران را به راحت رساند

 
 ها حسد نيست حساسيت عليه نااليقان و تجاوزگران و مبارزه با آن

نظري و ماية     تاكنون دانستيم كه حسد آفت جان آدمي و نشان زبوني و تنگ           
د بـا چنـين آفتـي مبـارزه         رنج دروني او و سلب آسايش ديگران است و باي         

اما نبايد نفي حسد را بدان معني بگيريم كه اگر كسي با تجاوز و سـتم،     . كرد
كـه لياقـت    حقي را از ديگران تصاحب كرد يا با ساخت و پاخت، بـدون آن      

جهـت خـود را برتـر از          مقامي را داشته باشد آن مقام را اشغال كرد، يـا بـي            
را كه براي احقاق حق و فرونشـاندن  ديگران جا زد، جلوي هر گونه اقدامي      

نـه ايـن   . شود ببنديم و آن را نوعي حسد تلقي كنـيم           ظلم و فريب انجام مي    
عدالتي و تبعيض و تجاوز ـ به هر شـكلش    با زور و بي. مسألة ديگري است

تفاوتي و سكوت  هاي مؤثر و اصولي در افتاد وگرنه بي كه باشد ـ بايد از راه 
 عـدالتي   بنابراين اگر كسي را كه با بي      . بزرگ است در اين مورد خود گناهي      
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يـا اگـر   . و زور به ثروت رسيده است به باد انتقاد بگيريم، حسد نيسـت     
در . مقام كسي را كه شايستگي آن را ندارد متزلـزل كنـيم حسـد نيسـت            

كننـد نبايـد      برابر امتياز و مكنت نامشروعي كه اشـخاص تصـاحب مـي           
دار برسد و ريشة ظلم       كرد تا حق به حق    تفاوت ماند بلكه بايد تالش        بي

  .كنده شود
  

 :ها راهي به سوي پيراستن جان از آلودگي
اصول تربيتي اسالمي در پي تزكية آدمي، يعنـي پيراسـتن جـان او از ايـن                 

البته مبارزه با آفـت     . پيراستني كه در جهت سازندگي باشد     . هاست  آلودگي
صورت عادت درآمـده       و به  كار آساني نيست، مخصوصاً اگر ريشه دوانده      

اما در انسان، اين موجود مرموز كه سرشار از نيروست، تغيير عادت            . باشد
 نيروهـا    هم امري محال نيست، بلكه ممكن و عملي است، منتها بايد همة           

 .را در او بسيج و همة شرايط محيطي را برايش آماده كرد
. دد گرفـت  قبل از هر چيز بايد از خود انسان و از جان و درونـش مـ               

يكـي بيـنش    : براي اصـالح نفـس و بـارآوردن آن دو چيـز اهميـت دارد              
صحيح، بينشي كـه خواسـت او را دگرگـون كنـد، و ديگـر ارادة قـوي و                   

وجود آورد    بايد به ارادة آدمي پرداخت و در او جوششي دروني به          . آهنين
اگـر ارادة قـوي بـا       . وجـود آورد    ها بـه    تا بتواند تصميم بگيرد و دگرگوني     

 .شود بينش صحيح همراه باشد، حركت اصالحي آغاز مي
 : قرآن به گفتة

چـه در     دهـد تـا خـود در آن         خداوند وضـع مـردم را تغييـر نمـي         ... «
 1»... خويشتن دارند تغيير دهند 
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 نيرومند، نقـش مهمـي در        به همين جهت اسالم به خودآگاهي و ارادة       
 :دهد كار اصالح نفس مي
 :فرمود) ع(حضرت صادق

شناسي و درمانت را هم اكنون       خود طبيب خويشتني، دردت را مي     تو  «
 ».پا خيزي و به خود برسي ببين تا چه حد حاضري براي خود به

 :و نيز فرمود
كس كه چه در هنگام شوق، چـه در هنگـام تـرس، چـه در حـال                    آن«

دار باشد خـدا      هوس، چه در حال خشم، چه در حال خشنودي، خويشتن         
 1».كند  حرام ميبدنش را بر آتش دوزخ

دار كه در هر حال بتواند درست فكر كند و درست تصـميم               انسان خويشتن 
بگيرد و در برابر احساس برافروخته، ميل و شهوت زودگذر يا عادتي كـه در او                

. هـا محفـوظ بمانـد و از آتـش برهـد             تواند از آفت    ريشه كرده تسليم نشود، مي    
و گوش بسته كسي را به كار خيـري         گويد صرفاً تلقين كنيد يا چشم         اسالم نمي 

گويد كاري كنيد كه خودآگاهي انسان جرقه زنـد، از درون بجوشـد               مي. واداريد
كاري كنيد كه زنگارها زدوده شود، جهل و زبوني باقي نمانـد،            . و تصميم بگيرد  

انسان، اسـتقالل و شخصـيتي داده شـود كـه           » خودِ«سرماية دروني بشكفد و به      
 :فرمود) ع(حضرت صادق. و خوب تصميم بگيردبتواند خوب فكر كند 

هركس كه نه از خـود واعظـي بـراي خـويش دارد، نـه از همنشـين                  «
 2».اي برخوردار است، دشمن بر گردنش سوار خواهد شد كننده ارشاد

و داشـتن انـدرزگر     » انتقاد از خـود   «پس آزادي و عزت آدمي در گرو        
ادگر دروني كه اگر كارش     يعني آن انتق  » نفس لوامه «قرآن به   . دروني است 

                                                 
 .123، ص 6 وسائل الشيعه، ج .1
 .123، ص 6 وسائل الشيعه، ج .2

 شناخت اسالم     292

 

كند، سـوگند     را خوب انجام دهد، راه خودسازي را براي انسان هموار مي          
 :گويد كند و مي ياد مي

سـوگند بـه روز    «يعني  » .و ال اُقْسِم بِالنَّفْسِ اللَّوامةِ    . ال اُقْسِم بِيومِ الْقيامةِ   «
 1».و سوگند به نفس انتقادگر. رستاخيز

دهـد كـه از       ه در زمينة خودسازي آمده نيز نشان مـي        آيات ديگر قرآن ك   
. هاي اساسي خودسازي است نظر اين كتاب الهي، انتقاد از خود، يكي از پايه   

خواهد احساسات و عواطف انسان در اختيار او باشد و در خدمت  اسالم مي
 :باشد دقت كنيد مي) ع(در اين روايت كه از حضرت امام جعفر صادق. او

صورت همدم نكوكار و فرزند باوفـايي درآور و علـم       بهقلب خود را    «
هـاي   صورت پدري كه قلب از آن پيروي كنـد، و آلـودگي   و آگاهيت را به 

 ».كني بشمار كه با آن مبارزه مينفساني را دشمني 
  

 تقوا
بنـد و   «دارد،  » بند و بار  «است، او   » پروا«، يعني   »تقوا«چنين انساني داراي    

» آزادگـي «او در عـين     . حقيقت بر او نهاده است    كه عشق به حق و      » باري
اوسـت كـه    » عبوديـت «و  » بنـدگي حـق   «حق است و همين     » بندة«كامل،  

او با هر . ضامن حفظ آزادي و آزادگي او از بندگي و بردگي ديگران است    
انديشـد كـه آيـا        رو شود، نخست به اين نكته مي        كار و هر صحنه كه روبه     

 .ت و ماية خشم او نيستاين كار با رضاي حق سازگار اس
توانـد تحمـل كنـد ولـي          او نارضايتي و خشـم هـركس ديگـر را مـي           
از هر كـاري كـه بـيم آن    . نارضايي و خشم حق برايش قابل تحمل نيست 

و » پروا«و » پرهيز«اين . »پرهيزد  مي«رود كه ماية نارضايي و خشم او شود         
 .است» تقوا«، »بند و بار داشتن«
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توان تسليم كرد و به گناه و زبوني كشـاند،    تهديد ميانسان باتقوا را نه با 
نقـش تقـوا چنـان حسـاس        . نه با تطميع؛ تطميع به زر يا شهوت يا رياست         

 :ها شمرده است است كه قرآن آن را تنها مالك و معيار ارزشيابي انسان
ها پيش خدا كسي اسـت كـه تقـواي بيشـتري              ترين شما انسان    گرامي«

 1».داشته باشد
 انسان پاك و مسلط بـر خويشـتن اسـت كـه كرامـت دارد و           آري تنها 

 .آيد دست مي بيشتر به» تقواي«كرامت بيشتر در ساية 
آيات و روايات اسالمي دربـارة تقـوا فراواننـد و اينـك بـراي نمونـه                 

كه بنـا بـه درخواسـت       ) ع(ترجمة قسمتي از خطبة معروف حضرت علي      
 :آوريم ايراد فرمود، مييكي از ياران پاكدلش، همام، در زمينة تقوا 

هـا هسـتند، گفتارشـان راسـت اسـت و        پرهيزكاران اهـل فضـيلت    ... «
چـه خـدا برايشـان        از آن . شان با فروتني است     شان متوسط، راه رفتن     لباس

هـاي خـود را بـر شـنيدن دانـش             گوش. پوشند  حرام كرده است چشم مي    
يدوارند كـه   گونه ام   در هنگام گرفتاري و مصيبت بدان     . گمارند  سودمند مي 

خدا چندان در اعماق جانشان بـزرگ جلـوه         ... در هنگام رفاه و آسودگي      
 ... كرده است كه هر چيز ديگر در نظرشان ناچيز است 

انسان پرهيزكار در دينداري پايدار و نيرومند و در عين نرمش دورانـديش             
ورزد   اندوزي شـوق مـي      به دانش . ايمانش محكم و با يقين همراه است      . است

در عبادت خدا خشوع دارد، حتي در حـال         . رو است   نيازي ميانه   در حال بي  . ..
در جسـتجوي روزي    . در سـختي شكيباسـت    . دستي هـم آراسـته اسـت        تنگ

ــدايت پرنشــاط  ــي . حــالل اســت و در راه ه ــع ســخت م ــزد  از طم ... پرهي
 همه به خيـر   . هاي ناروا در او مرده و خشم خود را فرو خورده است             خواهش
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گويد، گفتاري نـرم و ماليـم         ناسزا نمي ...  و از شرّش در امانند       او اميدوار 
شـود همـه پسـنديده     چه ديده مي شود، آن  كار ناپسند از او ديده نمي     . دارد
در آسـايش   . دهـد   هـا آرامـش خـود را از دسـت نمـي             در اضطراب . است
اگر كسي را دوست داشته باشـد بـه خـاطر او بـه گنـاه         . گزار است   سپاس
هاي ناروا ديگـران را ناراحـت    هاي زشت و نسبت گذاري با نام ...افتد   نمي
اندازد امـا     خودش را به زحمت مي    . رساند  به همسايه آسيب نمي   . كند  نمي

خود را به خاطر سعادت آخرت به رنج و      . اند  مردم از دست او در آسايش     
اگـر از كسـي     . گذارد  اندازد اما مردم را از دست خود آسوده مي          تالش مي 

شـود   كند به خاطر وارستگي است و اگر بـا كسـي نزديـك مـي            يدوري م 
براي مهر و محبت است، نه دوريش از روي تكبر و خودخـواهي اسـت،               

 1»... گذاري   شدنش به خاطر فريب و كاله نه نزديك
 

 تقويت اراده
اش   هاي پيش به اين نتيجه رسيديم كه انسان در حركت تكـاملي             در بحث 

شـكفتگي نيروهـاي    . رون خـويش نيـرو بگيـرد      قبل از هر چيز بايـد از د       
دروني يك انسان به دو چيز بستگي فراوان دارد، يكـي بـه قـدرت اراده،                

 .بيني ديگر به خودآگاهي و روشن
. هاي مناسـب اسـتفاده كـرد    ها و تمرين براي تقويت اراده بايد از ورزش  

  دةهاي ارزنده و مؤثر تكاليفي كه در هر مكتب و مـرام بـر عهـ         يكي از نقش  
صـورت افـرادي متعهـد     هـا را بـه   ها گذارده شده همين اسـت كـه آن          انسان
دار بـه رعايـت اصـول و ضـوابط            ها نوعي عادت ريشـه      آورد و در آن     درمي

هاست تا در  اي براي ارادة آن     آورد كه پشتوانة ارزنده     درست زندگي پديد مي   
 قاومت كننـد بند و باري م ها و گرايش به بي  ها، هوسراني   ر خودخواهي ـرابـب
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در اسالم هـم خوانـدن نمازهـاي روزانـه در پـنج وقـت و                . و تسليم نگردند  
مراقبت از پاكي لباس و بدن و غصبي نبودن لباس و مكـان و رعايـت قبلـه و          

داري و داشتن يك برنامة مخصوص در مدت يك ماه، به         وقت و غيره يا روزه    
 .دهد ايداري ميآدمي احساس مسئوليت، عادت به نظم در زندگي و نيروي پ

 

 رابطة روزه با تقويت اراده
ايم كه بر همة مردان و زنان مسلمان كـه واجـد شـرايط تكليـف             قبالً دانسته 

باشند و مسافر و بيمار يا پير و از كار افتاده و مانند آن نباشند، واجب اسـت       
دم تـا شـامگاه از        كه در ماه رمضان روزه بگيرند، يعني همـه روزه از سـپيده            

. و آشاميدن، آميزش جنسي و ديگر مبطالت روزه خودداري نمايند         خوردن  
صـورت تحمـل    هـاي نفسـاني بـه      اين پايداري در برابر قسمتي از خواسـت       

گرسنگي و تشنگي و مقاومت در برابـر نيـاز جنسـي، باعـث بـرانگيختن و                 
 دروني و تمريني در راه مهار كـردن خويشـتن       بيدار كردن نيروهاي ناشكفتة   

رخورد با عوامل طغيـان هـوس و شـهوت يـا خودخـواهي و               است كه در ب   
 .غضب، بر خود مسلط باشد و به آساني تسليم عوامل انحراف نگردد

خـواري،   حـرام . انـد   كننده  هاي گمراه   ها هميشه در معرض خواست      انسان
چـه بسـيار    . بـازي، تسـليم در برابـر تطميـع و غيـره             آلودگي جنسي، هوس  

شود، و تمـايالتي   هواتي كه برافروخته ميكند، و ش حرص و آزها كه گل مي     
كشـد و حيثيـت و شـرافت     كشد و آدمي را در كام خود فرو مي     كه زبانه مي  
كه انسان با افزايش قدرت استقامت و خـودداري           بلعد، مگر اين    انسان را مي  

در خود، بتواند در برابر همه شرري، خـودي نشـان دهـد و بـا هـر جذبـه                    
در هنگـام طغيـان يـك هـوس         . اسـخ نگويـد   مجذوب نگردد و به هر ندا پ      
آينـده را بنگـرد و      . كار اندازد   عقل خود را به   . نامشروع، به خويشتن برگردد   

 .نتيجة نهايي را در نظر گيرد كه مبادا فداي يك خواست زودگذر شود
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ها   دست آوردن اين قدرتِ مقاومت بايد در مواردي با خواست           براي به 
. راي آدمي زمينة مقاومت را فـراهم سـازد   و لذات نفس درافتاد تا كم كم ب       

. تواند بدين منظور كمك شاياني كند و آدمي را مقـاوم بـار آورد               روزه مي 
 :كند قرآن از اين نقش خالق روزه چنين ياد مي

گونه كه بر آنـان كـه         اي مردم باايمان، روزه بر شما واجب شد، همان        «
وزه تقـوا پيـدا كنيـد    پيش از شما بودند واجب شده بود، باشد كه در اثر ر       

 1».)ها پايدار باشيد و در برابر گناهان و لغزش(
  

 توبه؛ بازگشت به راه حق
گردد ولي همين     شود و آمادة سقوط و پستي مي        كار با گناه آلوده مي      انسان گنه 

ايـن  . كاري و خطاي خويش به مبـارزه برخيـزد          تواند با گنه    انسان گناهكار مي  
 كار ناشايستي انجام داده و اين خود اوسـت كـه          خود او بوده است كه تاكنون     

 .وجود آورد بايد بر ترك آن تصميم بگيرد و در خود دگرگوني به
در وجود آدمي قدرت بازگشت به راه حق، راه پـاكي و صـفا وجـود                

گـاه انسـان    خدا نيز راه بازگشت را بـه روي او بـاز گـذارده و هـيچ     . دارد
اين دعوت مهرپـرور خـدا      . ته است كار را از درگاه خود محروم نساخ        گنه

 :هميشه هست كه
ايـد،   به خود ستم كـرده ) در اثر كارهاي ناروا (بگو، اي بندگان من كه      «

) كـه از روي غفلـت     (از رحمت خدا نااميد نباشيد، خدا همة گناهـاني را           
راسـتي   ، بـه )آمرزد ايد مي راستي بازگشت كرده  و اينك از آن به    (انجام داده   

 2».هربان استخدا آمرزشگر و م
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آفـرين كـه    دعوت به توبه و امكان آن ماية اميد است، اميـدي حركـت           
سوي بازگشت و اصالح هر چه زودتر خويش تحريك كند، نه             آدمي را به  

انگارند كه چون راه توبه باز        برخي چنين مي  . كننده  زا و سست    اميدي تنبلي 
ر بمانـد تـا     و  تواند تا هر مدت كه بخواهد در گنـاه غوطـه            است، آدمي مي  

اگر چنين باشد وعـدة پـذيرش توبـه    . سرانجام فرصتي براي توبه پيدا كند   
كـه    غافـل از ايـن    . در واقع كمكي است به ادامة گناه و غرق شـدن در آن            

تـر    آدمي هر چه بيشتر به گناه عادت كند، قـدرت تصـميم در او ضـعيف               
ر گـردد، در نتيجـه اصـال فكـ     تـر مـي   شود و روحش تـاريكتر و آلـوده    مي

وانگهي، از كجا معلوم كه فرصتي براي بازگشـت         . ميرد  بازگشت در او مي   
داند تـا كـي زنـده         بماند، چون اجل هركس روشن نيست و كسي چه مي         

 .خواهد بود و در آينده در چه شرايطي قرار خواهد گرفت
راستي از كاري كه كـرده شـرمنده و           توبة واقعي اين است كه انسان به      

اين درمان بايد هر چـه زودتـر        .  درمان خود باشد   پشيمان شود و در صدد    
عملي شود، عيناً مانند بيمـاري كـه گرفتـار مسـموميت يـا حملـة نـوعي                  
ميكروب شده است ـ و بايد از درمـاني كـه بـراي مبـارزه بـا مسـموميت        
وجود دارد يا دارويي كه براي مبارزه بـا ميكـروب آمـاده شـده، هـر چـه             

گ جلـوگيري شـود و اال اگـر بيمـار بـا           زودتر استفاده كند تا از خطر مـر       
كه يك نوع راه درمان وجود دارد، امروز و فردا كند، معلوم              اطمينان به اين  

كشد كـه ديگـر هـيچ     شود و كار بدانجا مي     دار مي   است كه بيماريش ريشه   
 .نوع درمان به حال او سودمند نيفتد

 :فرمود) ص(رسول گرامي اسالم
 ». گناهان توبه استهر دردي درماني دارد، و درمان«

 :فرمود) ع(حضرت صادق

 شناخت اسالم     298

 

همين كه بندة مؤمني گناهي كرد، خدا به او هفت سـاعت مهلـت              «
شود،  اگر آمرزش طلبيد و توبه كرد، اين گناه بر او نوشته نمي        . دهد  مي

ها سرآمد و بازگشت نكرد، اين زشتكاري بـه نـام او          و اگر اين ساعت   
 ».ثبت خواهد شد
ال شد، بندگان خـوب پروردگـار چـه كسـاني           سؤ) ص(از پيامبر اكرم  
 :هستند؟ فرمود

شوند، و اگر كـار بـدي         كنند خوشحال مي    آنان كه وقتي كار نيكي مي     «
هـا خـدمتي كـرد        اگر كسي به آن   . كنند  خواهند و توبه مي     كنند آمرزش مي  
كنند و اگر بر كسي خشـم         اگر گرفتار شدند صبر مي    . كنند  سپاسگزاري مي 

 ».گذرند گرفتند از او درمي
احساس پشيماني در برابر گناه نشانة آن است كه در آدمي هنوز ايمان             

تفـاوت نيسـت، از كـار      وجود دارد، چون در برابر كارهاي خوب و بد بي         
در ايـن   . شـود   آيد و از كار ناپسند نگران و ناراحـت مـي            نيك به وجد مي   

اي و كششـي اسـت كـه          صورت روشن است كه در ريشـة جـانش مايـه          
 :فرمود) ع(حضرت صادق. ند سرماية اصالح او باشدتوا مي

هركس از كـار نـيكش شـادمان و خوشـحال گـردد و از كـار بـدش                «
 ».چنين كسي مؤمن است آزرده و ناراحت، اين دل

اي اســت بــراي بــه راه آوردن آدمــي و  همــين وجــدان بيــدار انگيــزه
 :فرمود) ع(حضرت علي. بند و بار شدن او جلوگيري از بي

 ».كند تا آن كار را ترك كند از كار بد آدمي را وادار ميپشيماني «
 :فرمود) ع(امام صادق

 خدايي نيسـت كـه گنـاهي انجـام دهـد و جـداً از آن كـار                    هيچ بندة «
 ».كه استغفار كند آمرزد، پيش از آن كه خدا او را مي پشيمان شود، جز اين
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 آن كننـد،  تعبيـر مـي  » حيـا «گاهي از اين حالت شرمندگي وجداني بـه    
 :فرمود) ع(امام سجاد. داند حيايي كه اسالم موجب كمال آدمي مي

چهار چيز است كه اگر در كسي باشد ايمانش كامل و گنـاهش پـاك               «
 :شود مي

 . به تعهدي كه در برابر مردم كرده وفادار باشدـ
 . زبانش با مردم راستگو باشدـ
 . از هر كار كه پيش خدا و مردم زشت است حيا كندـ
 ».رفتار باشد خو و خوش اش خوش انواده با خـ

چنين نقل شـده اسـت      ) ع(در روايات اسالمي از زبور حضرت داوود      
 :كه خداوند فرمود

: گـويم   مـي . گـويم   گويم گوش كن كه حـق مـي         چه مي   اي داوود، آن  «
هايي كه از من كرده است شرمنده باشد          هركس پيش من آيد و از نافرماني      

انـد   زم و بر آنان كـه گناهـانش را حفـظ كـرده    آمر و حيا كند، من او را مي 
 ».افكنم فراموشي مي

به همين دليل، هر چه آدمي از تظـاهر بـه گنـاه خـودداري كنـد، بـار                   
تر است، زيرا هم نشانة آن است كه او يك نوع شرم و حيـا                 گناهش سبك 

از كار زشت دارد، هم با گنـاه پنهـان خـود مايـة شـيوع گناهـان در بـين                     
گونـه كـه      البته پشيماني از گناه بايد واقعي باشد، بدان       . تديگران نشده اس  

 :فرمود) ع(امام باقر. آدمي را مصمم به ترك گناه كند
كس كه از گناه خويش توبه كند، مانند كسي است كه گنـاه نكـرده        آن«

كس كه استغفار كند ولي باز هم از گناه خـود دسـت برنـدارد                 باشد اما آن  
 ».مسخره كندهمانند كسي است كه خود را 
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يا اَيها الَّذينَ امنُوا تُوبـوا اِلَـي        «دربارة تفسير آية    ) ع(و نيز از امام صادق    
 :سؤال كردند، فرمود»  نَصوحاًاهللاِ تَوبةً

توبة نصوح آن است كه كسـي از گنـاه خـويش توبـه كنـد و ديگـر                   «
 ».مرتكب آن نشود

 
 :ها در زندگي انسان عواطف و نقش خالق آن

شـود    ن در برخورد با عوامل محيطي گاهي حالتي انفعالي پيدا مـي           در انسا 
 ... نام دارد، از قبيل بيم و اميد، مهر و كين و » عاطفه«كه 

بـه زنـدگي   . اين حاالت انفعالي در زندگي انسان نقش بسيار مؤثري دارند     
كننـدة   بخشـند و از يكنـواختي كسـل    هيجان، طروات و شـادابي خاصـي مـي       

ها، انگيزة نيرومندي بـراي بسـياري         كنند و گذشته از اين      يزندگي جلوگيري م  
هاي خالق آدمـي هسـتند و گـاهي ارادة او را بـر تـالش و       از جنب و جوش   

. توانـد در برابـر آن بايسـتد         كنند كه هيچ عـاملي نمـي        عمل چنان تحريك مي   
هاي ناشي از عواطف با گرمي و قاطعيت سرشاري همراه است، گرمـي               تالش

كنـد و     ه انسان را به فداكاري و تحمل رنج و شكنجه تشويق مـي            و قاطعيتي ك  
طـوري كـه    سـازد، بـه   در راه رسيدن به مقصود مشكالت را بـر او آسـان مـي       

ترين شـرايط نـوعي       كند و در سخت     ها را با شادابي و نشاط تحمل مي         سختي
هـا    گويي او از تحمل اين سختي     . رويي دلپذير در چهرة او نمايان است        گشاده
. هاي جالب و جذاب اين عواطف در زنـدگي مـا فراواننـد       نمونه. برد   مي لذت

نشـيند و     هـا بيـدار مـي       درپي سـاعت    هاي پي   يك مادر واقعي و باعاطفه، شب     
. كند تا از نوزاد خـود مراقبـت نمايـد           خوابي را با لذت و شادابي تحمل مي         بي

اه از  بـرد و در ايـن ر        يك فرزند باوفا از خـدمت بـه پـدر و مـادر لـذت مـي                
 يـك زن و شـوهر دلسـوز در راه تـأمين           . ورزد  گونه جانفشاني دريغ نمي     هيچ
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وسايل رفاه و خوشبختي يكديگر با دلي سرشار از عشق و شور و نشـاط               
هـا را تهديـد كنـد بـا           كوشند و اگر خطري كانون گـرم خـانوادگي آن             مي

 در  يك مسلمان دلير  . پردازند  شجاعتي در خور تحسين به مبارزة با آن مي        
چيـز    كنـد و در ايـن راه از هـيچ           راه دفاع از سرزمين اسالم جانبـازي مـي        

در همة اين موارد انگيزة انسان بر كـار و تالشـي كـه              . هراسد و غيره    نمي
شـود و   كند عاطفة نيرومندي است كه غالباً بر عقل حسابگر چيـره مـي     مي

و دارد كــه عقــل حســابگر  هــايي وا مــي انســان را بــه كارهــا و فــداكاري
 .ها دست زند دهد به آن انديش هرگز اجازه نمي مصلحت

 
 عاطفة حقيقي، نه عاطفة مصنوعي و مصلحتي

شـود   هاي شخصـي او مربـوط مـي    عاطفة انسان در مواردي كه به خواسته     
جا كه آدمي از برخـورد بـا يـك حادثـة تلـخ،                آن. صددرصد طبيعي است  

برخـورد بـا يـك      شـود، يـا در        بار، اندوهگين مـي     زا و خسارت    محروميت
آيـد،   گردد و به وجد درمي آور و ثمربخش شاد مي جريان شيرين، موفقيت  

 .رنج و شادي، مهر و كين و رغبت و نفرتش صددرصد طبيعي است
جا كه به فرزندش، به پدر يا مـادرش، بـه همسـرش، بـه بـرادر يـا               آن

خواهرش آسيبي وارد آيد چطور؟ در اين موارد هم انسان معموال متـأثر و     
 و افـراد  همـة  در انـدوه  و تـأثر  ايـن  آهنـگ  و جهت ولي شود،  اندوهگين مي 

 .نيست يكسان ها جامعه
در برخي از افراد اين تأثر و اندوه ناشي از يك نوع وابسـتگي اصـيل و                 
حقيقي است كه انسان ميان خود و فرزندان، پدر و مادر، همسـر، خـواهر و             

دار و اصـيل اسـت كـه          در مايه ق  اين وابستگي آن  . يابد  برادر يا دوستانش مي   
اي كه براي فرزندش روي داده، براي خود او رخ داده و آسيبي               گويي حادثه 

 جا باز با يـك عاطفـة     در اين . كه به فرزند او رسيده، به خود او رسيده است         
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طـور   ولـي در برخـي از افـراد وضـع ايـن        . اصيل و حقيقي سروكار داريم    
زند، همسر، برادر، خواهر، خويشان و      ها به پدر، مادر، فر      عالقة آن . نيست

ها به شكلي بهـرة      بستگان يا دوستان و آشنايان به خاطر آن است كه از آن           
دهـد و وسـايل    پدر را دوست دارد، چون به او پول مـي         . برند  شخصي مي 

مـادر را دوسـت دارد، چـون بـه كارهـاي او             . كنـد   زندگي او را تأمين مي    
فرزندان را دوسـت دارد،     . كند  تاري مي رسد يا هنگام بيماري از او پرس        مي

شود و عامل رفع تنهايي او هستند يا اميد دارد كه           ها مأنوس مي    چون با آن  
همسـر را دوسـت     . در روزهاي سختي و از كارافتادگي به درد او بخورند         

دارد، چون وسيلة كاميابي او يا سروسامان دادن به زنـدگي داخلـي او يـا                 
در همة اين موارد محبتي كـه       . جتماعي اوست تأمين نيازهاي اقتصادي و ا    

در روح  . دهد، يك محبت واقعي نيسـت       انسان نسبت به ديگران نشان مي     
انگيـزي كـه در مهـر پـاك           او يك حالت عاطفي واقعي، با آن گرمي و دل         

اگر رنجي كـه متوجـه پـدر يـا          . مادر و پدر از آن ياد كرديم، وجود ندارد        
ي نداشـته باشـد واقعـاً دچـار نـاراحتي           مادر يا همسر شده، براي او زيـان       

پدر و مادر، بستگان و دوستان را تاوقتي دوست دارد كـه بـراي           . شود  نمي
ها ديگر به درد او نخورند بـرايش    اگر روزي رسيد كه آن    . او سودي دارند  

كه از پدر و مادر       آن  گذرد، بي   ها مي   سال. تر خواهند شد    از بيگانه هم بيگانه   
ايـن همـان اخـالق      . ش يـادي كنـد و سـراغي گيـرد         يا بستگان و دوستان   

 .روح مادي ماشيني است بي
ها اصـالتي     در اخالق ماشيني مادي، محبت به ديگران و دوست داشتن آن          

ندارد، ابزاري است براي سامان دادن به زنـدگي شخصـي و تنظـيم مناسـبات                
م بايد بـا مـرد    . ، براساس جلب هر چه بيشتر منافع شخصي       »ديگران«با  » خود«

بـا  . هـا را رعايـت نمـاييم      آداب و رسوم مـورد عالقـة آن       . دوستانه رفتار كنيم  
ديگران به گرمي صحبت كنيم، هميشه لبخندي بر لـب داشـته باشـيم، دسـت          
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در معاشـرت   . ادب و فروتني به خرج دهـيم      . ها را به گرمي بفشاريم      آن
كـه موقعيـت      اصول و آداب را رعايت نماييم، ولي براي چه؟ براي ايـن           

كـه از يـاري و همكـاري          اجتماعي خودمان را بهتر نگه داريم، براي اين       
هاي خودمان بيشتر برخـوردار باشـيم، نـه           ها در جهت تأمين خواسته      آن

راستي دوست داريم، دوستي همنوع، و از شـادي           ها را به    كه آن   براي اين 
اين نوع اخالق به حق نوعي اسـتثمار اسـت، نظيـر            . بريم  ها لذت مي    آن

شود، اما نـه بـراي        هاي صنعتي به كارگر مي      تي است كه در جامعه    خدما
احترام واقعي به حقوق او، به انسانيت او و خانوادة او، بلكه بـراي كـار                

اي را در نظر آوريد       مدير مؤسسه . تر از او    ده  كشيدن هر چه بيشتر و سود     
د، گيـر  ها گرم مـي  كند، با آن اش با محبت رفتار مي    كه با كاركنان مؤسسه   

هـا    دهد، اگر بيمـار شـدند از آن         كار و اضافه دستمزد مي      ها اضافه     به آن 
شتابد، اما نه بـراي خـدا و نـه بـراي              ها مي   كند و به كمك آن      عيادت مي 

دوستي و احترام به حقوق و عدل و مسـاوات، بلكـه صـرفاً بـراي       انسان
ـ     آن«ها را به خود جلب كند و به قول معروف             كه نظر آن    اين راي هـا را ب

 .»خود نگه دارد
هاي ديگر براي خودشان مطرح نيستند، يعنـي        گونه موارد انسان    در اين 
ها هم انسانند و بايد خوب زنـدگي كننـد، بلكـه بـراي آن                 كه آن   براي اين 

» بيشـتر بـه درد مـن      «انـد كـه       مورد توجه و عنايت و محبت قـرار گرفتـه         
» هي و خودپرسـتي  خودخوا«اي ديگر از همان       بخورند، يعني باز هم جلوه    

خواهم در كـار خـودم موفـق باشـم، مـدير             هستم كه مي  » من«اين  . ننگين
يا اگر مـدير  . حساب آيم و بابت اين مديريت بيشتر حقوق بگيرم         اليقي به 
ام، از سـود بيشـتر برخـوردار          وجـود آورده    اي هستم كه خودم بـه       مؤسسه

ؤسسـه اهميـت   ميان خود و كاركنـان م » روابط حسنه«گردم، از اين رو به   
 .دهم مي
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در اين وضع واكنش كاركنان مؤسسه هم چيزي خواهـد بـود از همـين               
دهند،  ها هم در برخورد با مدير، ادبي و تواضعي مصنوعي نشان مي           آن. قبيل

ترين محبتي نسبت به  تر، اما در اعماق روحشان كم   همراه با محبتي مصنوعي   
كنند و در      بشي مصنوعي مي   با او خوش و   . اصطالح اليق ندارند    اين مدير به  

 .برابر هر خوش و بش مصنوعي توقع پاداشي تازه دارند
گونه زيربناي روابط اجتماعي به كلي مردود است، چـون بـاز هـم            اين

كه » من خودپرستي «. چيز شده است    محور همه » من خودبين و خودخواه   «
ود اگر روزي برسد كه ديگر منافع او از راه محبت به ديگـران تـأمين نشـ                

هـا تـأمين شـود، ديگـر          اعتنايي و حتي ظلم و سـتم بـه آن           بلكه از راه بي   
كند و در دلش مهري نسبت به آنان به جنب و جـوش               اش گل نمي    عاطفه
 .گردد آيد، بلكه ظلم و ستم و خشونت دستورالعمل زندگي او مي درنمي

بينيد كه به داشتن اخالق عالي و روابـط   هايي را مي    در عصر خودمان ملت   
ها نمايشـگر     عادالنة انساني در ميان خود معروف هستند و زندگي ظاهري آن          

اصـطالح اخالقـي را    هـاي بـه   اما همين انسـان . اخالق و تربيتي پيشرفته است 
دسـت آوردن بـازار       بينيد كه هر جا استفاده از منابع طبيعي ديگـران يـا بـه               مي

هـاي ديگـر را    ينشان ايجاب كند مردم سرزم هاي صنعتي  فروش براي فرآورده 
هـا    اندازنـد، ويرانـي     هاي خـونين بـه راه مـي         دهند، جنگ   تحت فشار قرار مي   

زننـد، چـون محـور     هاي هولناك دست مـي  ها و جنايت كشي كنند و به آدم    مي
خود «هاي اينان چيزي جز       ها و دشمني    واقعي عواطف و انگيزة اصلي دوستي     

نيد كه پس از يك جنـگ       بي  ها را مي    همين ملت . نيست» و منافع شخصي خود   
گيرنـد، بـه     دلسـوزي بـه خـود مـي      كنند، چهرة   وحشيانه، باز نقاب عوض مي    

هـاي عمـران و خـدمت        زننـد و گـروه      هـاي جنـگ دسـت مـي         ترميم خرابي 
 .هاسـت   ها در حقيقـت مـتمم همـان جنـگ آن            اما اين خدمت آن   . فرستند  مي
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فرسـتند،   حتي اگر مواد غذايي براي سير كردن گرسنگان يك سرزمين مـي  
شائبه نيست بلكه نظير سوختي است كه         دوستي بي   راستي از روي انسان     به

هـاي كارخانـه را بـه     دهند تا چـرخ  به ماشين مولد نيروي يك كارخانه مي 
 .ها كاال ايجاد كند حركت درآورد و هر چه بيشتر براي آن

 
 اسالم خواستار عواطف پاك حقيقي است

توانـد    عي كه شرحش را باز گفتيم، نمي      گونه عواطف مصنو    از نظر اسالم آن   
آمـد و   ) ص(مـردي نـزد پيغمبـر     . عاطفة انسـاني و اسـالمي شـمرده شـود         

. درخواست كرد كه آن حضرت به او روشي ياد دهد كـه بـه بهشـت بـرود                 
هر چه را دوست داري كه مردم نسبت بـه تـو روا دارنـد، تـو هـم                   «: فرمود

 ».سندي بر ديگران هم مپسندپ نسبت به آنان روا دار و هر چه بر خود نمي
اي كـه در ژرفـاي    با همـة جلـوه  » من«بنابراين در بينش تربيتي اسالم،   

» خـود «يعني انسان نبايد تنها . »تو«و » او«گونه است كه      درونم دارد، همان  
را بـا هـيچ   » ديگران«را ببيند و ديگران را در خدمت خويش بنگارد، بلكه        

» مسـاوات « ايـن مبتنـي بـر فلسـفة          مالحظه كند و  » جاي خود «تفاوت به   
و بنـابراين هـركس بايـد     » ها همـه برابرنـد      انسان«اسالمي است كه در آن      

جاي ديگران ببيند نه در رأس همه و محور بـراي هـر چيـز، و                  خود را به  
 :فرمايد مي) ص(رسول خدا. تافتة جدابافته

برترين كارها آن است كه در مقايسة ديگران نسبت به خويش جانب            «
با برادر ديني خود اصل برابـري را اجـرا نمـايي و     . صاف را رعايت كني   ان

 ».در هر حال به ياد خدا باشي
اين خصلت بزرگ مالك ايمان و ماية شرف و عزت انسـان و جامعـة         

 :چنانچه آن حضرت فرمود. انساني است
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بدانيد هر كه بين مردم و خودش انصاف و عـدالت را رعايـت كنـد،                «
  هـركس در زمينـة    .  عزت و كرامـت نخواهـد افـزود        خدا بر او چيزي جز    

مالش با نيازمندان همبستگي و برابـري را رعايـت كنـد و خـود را ميـزان           
 ».رفتار خود با ديگران قرار دهد، اين چنين شخصي مؤمن واقعي است

طور كه دوست دارد خود او بين مردم محتـرم باشـد،              پس آدمي همان  
ه او وفادار باشند، به او كمـك كننـد،   ديگران به او راست بگويند، نسبت ب    

حق او را رعايت كنند، مؤدب و متواضع باشند، پس او هم بايد نسبت بـه          
گونه رفتار كند و به آنان راست بگويد، مؤدب باشد، وفـادار         ديگران همين 

گزار باشد و حق ديگران را رعايت كند، زيرا ميان او و ديگـران                و خدمت 
طور كـه دوسـت نـدارد، بـه او ناسـزا          بر، همان در برا . واقعاً جدايي نيست  

گويند، از او بدگويي كنند، به او اهانت نمايند، او را متهم كنند، حقـش را                
پايمال سازند، راه پيشرفتش را ببندند و به او تكبـر و خودفروشـي كننـد،                
خود او هم بايد نسبت بـه ديگـران چنـين رفتارهـايي نداشـته باشـد و از         

ردارد، زيرا ديگران هم چون او انسانند و بايد رنـج           هرگونه تجاوز دست ب   
 .راستي ماية رنج و ناراحتي او باشد و ناراحتي آنان به

 
 دوستي نوع

: فرمايـد   پرسيدند، مقصود از اين گفتار خداي بزرگ كه مي        ) ع(از امام باقر  
 : چيست؟ فرمودوقُولُوا لِنّاسِ حسناً

 بگويند، شما هم به آنان      بهترين چيزي كه دوست داريد مردم به شما       «
 1».بگوييد

                                                 
 .163، ص 2الشيعه، ج   وسايل.1
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در معيارهاي تربيتي اسالم خوانديم كه هر چه مردم را به خدا نزديك             
كند و محبت و رضاي الهـي را جلـب نمايـد، رفتـار اخالقـي محسـوب                  

نقل شده است دقت    ) ص(اكنون در اين روايت كه از رسول خدا       . شود  مي
چـه  «:  النّـاسِ اِلـي اهللاِ، يعنـي       منْ اَحب : پرسيدند) ص(از پيامبر خدا  . كنيد

 »كسي پيش خدا از همه محبوبتر است؟
 :فرمود

 1».كس كه نفعش به جامعه بيشتر برسد آن«يعني » اَنْفَع الناسِ لِلناسِ«
ها و خدمت به جامعه ماية نزديكي بـه           بنابراين مفيد بودن به حال انسان     

 اسالم آمده است كه     گفتار ديگري در همين زمينه از پيامبر گرامي       . خداست
 :عنوان يك اصل تربيتي در روابط اجتماعي اسالم معرفي گردد بايد به
تـرين خلـق خـدا پـيش      خلق خدا عائلة خدا هستند، بنابراين محبوب «

  2».خدا كسي است كه به عائلة خدا نفع برساند و خانداني را شاد كند
محـور عواطـف    بينيم كـه اصـوال        گونه تعبيرات اسالمي مي     با دقت به اين   

رسيده است، منتها با پشـتوانه و   ) مردم(» ناس«گذشته و به    » خود«اجتماعي از   
يعني چون همة مردم بنـدگان يـك        . »خدا«دار و شكوهمند يعني       اي ريشه   مايه

پروردة يك پروردگارند و در ساية رحمـت او زنـدگي             خدا و آفريده و دست    
جاي خـود ببيننـد و بـه هـم            را به كنند بنابراين همه برابرند و بايد يكديگر          مي

هـا و   با توجه به زيربناي توحيد اسالمي بايد هدف همة فعاليـت    . خدمت كنند 
براي رسيدن به فـيض و رضـاي خـدا          . باشد» خدا«ها    گاه  بيم و اميدها و تكيه    

سازي اسالم پاية صـفا و        به اين ترتيب، انسان   . خدمت كرد » خلق خدا «بايد به   
 خدمت به مردم و حسن رفتار بـا       . ريزد  ت را مي  صميميت و صداقت در خدم    
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دوستي باشد، ولي در اين صـورت،          به خاطر مردم    ها ممكن است صرفاً     آن
خـود شـوق بـه        وفايي ديده شـود، خودبـه       مهري و بي    اگر از اين مردم بي    

نشيند، اما اگر براي خدا باشد، همة توجه مـا بـه              خدمت در آدمي فرو مي    
بـه همـين جهـت      . نايت خداوند جلـب شـود     آن خواهد بود كه رضا و ع      

او هـر   . هـاي ديگـر اسـت       است كه انسانِ اسالم عاشق خدمت بـه انسـان         
دهـد خـواه ديگـران        خدمتي از دستش برآيد با شوق و رغبت انجـام مـي           

دهـد    او گاهي ترجيح مـي    . بدانند يا ندانند و از او قدرداني بكنند يا نكنند         
دا كارش به ريـا و خودنمـايي آلـوده          خدمتي را پنهاني به انجام رساند، مبا      

. گردد يا كسي كه بـه او خـدمت كـرده در خـود احسـاس حقـارت كنـد          
خدمت او خدمتي است صادقانه، از روي محبت قلبي نسبت بـه مـردم و               

او در راه نجات جامعه فـداكاري و جانبـازي          . عشق دروني نسبت به خدا    
دهـد و    رار مـي  كند، وقت و امكانات ديگرش را در خدمت محرومان ق           مي

برد، چون همه را بـراي خـدا          از اين گذشت و فداكاري صادقانه لذت مي       
 .كند، خدايي كه از نيت او آگاه است، چه پنهان، چه آشكار مي

دوسـت، آن هـم در سـطحي بسـيار            بنابراين انسانِ اسالم انساني است نـوع      
و  پـاك  بس آهنگي او دوستي  نوع به كه زيربنايي ارزنده، بسيار زيربنايي با و عالي

 .آورد وجود مي دهد و پيوندي عالي و  استوار  ميان او و ديگران به صادقانه مي
 

 عواطف خانوادگي
اي است عمومي بـا قلمـروي وسـيع و دل هـر      دوستي كه عاطفه   عالوه بر نوع  

طور طبيعي نسـبت بـه    دهد، هر انساني به انسان را با همة همنوعانش پيوند مي    
ان، خواهران و برادرانش و در درجة بعد نسبت به بسـتگان            پدر و مادر، فرزند   

 اي كـه    كنـد؛ عاطفـه     اي خاص احسـاس مـي       نزديك ديگرش، در خود عاطفه    



 309    خودسازي 

 

ايـن  . رود  شـمار مـي     تر در قلمروي محدودتر بـه       خود پيوندي قوي    خودبه
هاي جالب آن عاطفه و مهـر         هاي طبيعي دارد و يكي از نمونه        عاطفه ريشه 

 سـازنده    تربيـت اسـالمي روي ايـن عاطفـة        . اسـت مادر نسبت به كودك     
سخت تكيه كـرده و همـواره كوشـيده اسـت آن را تقويـت و در جهـت                   

: از آن حضـرت پرسـيد    ) ع(يكي از ياران امام صـادق     . صحيح هدايت كند  
 :چه كارهايي فضيلت بيشتر دارد؟ آن حضرت فرمود

 1».انماز خواندن به وقت، نيكي به پدر و مادر و جهاد در راه خد «
 :گويد يكي ديگر از ياران آن حضرت مي

رفتـار    روزي به آن حضرت گفتم، پسرم اسماعيل با من خيلـي خـوش            «
داشتم اما حال محبتم      من قبالً هم او را دوست مي      : آن حضرت فرمود  . است

) ص(بعـد فرمـود، روزي خـواهر رضـاعي پيغمبـر          . نسبت به او زيادتر شد    
فرشـي مخصـوص    . ديد خوشحال شد  پيش وي آمد، همين كه پيغمبر او را         

برايش پهن كرد و او را روي آن نشانيد و با او به گفتگويي گرم پرداخت تا                 
چيزي نگذشت كه   . سرانجام خواهرش برخاست و خداحافظي كرد و رفت       

نسبت به او چنان رفتاري نكـرد و آن         ) ص(پيغمبر. برادر همان زن وارد شد    
 كـه ايـن وضـعيت را ديدنـد      يـاران پيغمبـر   . همه محبـت و احتـرام ننمـود       

چنـان گـرم و صـميمانه رفتـار كـردي و بـا             چرا بـا خـواهرت آن     : پرسيدند
خواهرم نسبت بـه پـدر و مـادرش بيشـتر نيكـي           : فرمود! چنين نكردي؟   اين
 ».كند، از اين رو پيش من احترام و شرافت بيشتري دارد مي

آن مجيـد   پرسيدند خداوند در قر   ) ع(روايت ديگري آمده كه از امام صادق      
 :مقصود از اين احسان چيست؟ فرمود» و بِالْوالِدينِ احساناً«: فرموده است
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كـه آنـان را       احسان آن است كه با آنان به نيكي مصاحبت كني و ايـن            «
وادار نكني چيزي را كه احتياج دارند از تـو درخواسـت كننـد، هـر چنـد           

نيـاز دارنـد   اصوالً غني باشند ـ يعني همين كه احساس كردي بـه چيـزي    
گاه بـه     هيچ: فرمايد  مگر چنين نيست كه خداوند مي     .  سازي  برايشان فراهم 

 ».چه خود دوست داريد به ديگران انفاق كنيد نيكي نخواهيد رسيد تا از آن
 :فرمايد در ادامه امام مي

، مقصود  واخْفِض لَهما جناح الذلِّ مِنَ الرَّحمةِ     : كه خدا فرموده است     اين«
ها نگـاه نكنـي و بـا مهـر و         ت كه حتي به تندي و خيره خيره به آن         آن اس 

دلسوزي بر آنان نظر افكني، و صداي خود را از صدايشان بلندتر ننمـايي،             
 ».ها قرار ندهي و پيشاپيش آنان راه نروي و دستت را باال دست آن

تفصيل حقوق و وظايف متقابل پـدر و مـادر و فرزنـدان را در بحـث               
اجمـاال دامنـة ايـن مسـئوليت، تـا مسـائل مـالي و               . م ديـد  خانواده خواهي 

حقوقي، نوع آميزش و معاشرت با آنان و رعايت ادب و احترام و صـفا و                
محبت نسبت به آنان گسترده است، مخصوصاً در هنگام پيـري و نـاتواني              

و پس از مرگ نيز نبايد اين       . پدر و مادر كه مسئوليت فرزندان بيشتر است       
 :فرمود مي) ع(حضرت صادق. د و از آنان غفلت گرددپيوند گسيخته شو

چه مانعي دارد كه هر يك از شما به پـدر و مـادر خـود نيكـي كنـد،           «
از جانبشان نماز بخواند، صدقه بدهـد، حـج         . خواه زنده باشند خواه مرده    

. بكند، روزه بگيرد، تا خود وي هم به همان اندازه از آن كـار ثـواب ببـرد              
ر پيوندي كه با پدر و مـادر خـويش برقـرار كـرده و              عالوه بر اين به خاط    

 ».نيكي كه به آنان نموده، خدايش خير فراوان عنايت فرمايد
 

 صلة رحم
 :فرمود) ع(اميرالمؤمنين
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. با خويشان خود پيوند داشته باشيد، هر چند به يك سالم كردن باشد          «
بـارة  خداي را پرهيزكار باشيد، آن خدايي كه در       : فرمايد  خداوند بزرگ مي  

 1».خدا مراقب اعمال شماست. او و دربارة خويشانتان مسئوليت داريد
 :در قرآن در وصف مردم خردمند چنين آمده است

و آنان كه با هر چه خـدا دسـتور داده بـا او پيونـد داشـته باشـند،                ... «
كنند، و از خداي خود پروا دارند، و از نتيجـة بدحسـاب              ارتباط برقرار مي  
 2».خويش بيمناكند

حضـرت  . اي دارد صلة رحم، در زندگي آدمي آثـار ارزنـده و سـازنده        
 :فرمود) ع(باقر

كنـد، دسـت بخشـش و احسـان           پيوند با خويشان اخالق را نيكو مي      «
 ».كند گشايد، روان را پاك، روزي را زياد و عمر را طوالني مي آدمي را مي

روشن است كه صلة رحم هم جنبـة محبـت اخالقـي و گـرم گـرفتن           
ايـن  .  هم خـدمت مـالي و احسـان و هديـه بـردن و كمـك كـردن                  دارد،

ها مبارزه بـا خودخـواهي و سودپرسـتي شخصـي اسـت كـه اثـر                   گذشت
عالوه بر اين، وقتي آدمي بـه ديگـران         . سازندگي و تهذيب نفس هم دارد     

محبت كرد خود نيز رفته رفته مشمول محبت و خدمت آنان قرار خواهـد              
الت بيشتري بـراي رفـاه و وسـعت    گرفت و همين حمايت و كمك تسهي     

كند و عمر را طـوالني   كند به طوري كه روزي را زياد مي   زندگي ايجاد مي  
دنبال صلة رحم يـك       گذشته از اين، ممكن است افزايش عمر به       . نمايد  مي

 .نوع اثر معنوي باشد كه خداوند براي كارهاي نيك قرار داده است
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.  آخرت هم براي آن هسـت از اين آثار دنيوي كه بگذريم اجر و ثواب  
 :فرمود) ع(حضرت صادق

پيوند برقرار كردن و نيكي كردن بـه خويشـاوندان، حسـاب آخـرت              «
بنابراين با خويشـان پيونـد و        1.كند  آدمي را آسان و او را از گناه حفظ مي         

و با برادرانتان نيكي كنيد، هـر چنـد بـه خـوب سـالم      . ارتباط برقرار كنيد 
 ».دن باشدكردن و خوب جواب سالم دا

و برعكس، قطع رحم كردن در رديف شكستن پيمان خدا و فسـاد در              
 :روي زمين و موجب زيان و خسارت است

شـكنند و بـا       كه محكم شده است مي      آنان كه پيمان خدا را پس از آن       «
كننـد، و در      كساني كه خدا دستور داده پيوند داشته باشند قطع رابطـه مـي            

  2».اينان زيانكارند زند، اينان، آري هماندا زمين فساد و تباهي راه مي
 

 محبت به همسايگان
كنند نسبت به هم حق بيشتري        جمعي كه در مجاورت يكديگر زندگي مي      

جا پيوند طبيعي و خـانوادگي وجـود    درست است كه در اين    . كنند  پيدا مي 
كننـد، بيشـتر يكـديگر را         ندارد، اما همين كه نزديك يكديگر زندگي مـي        

گردنـد، خـود آشـنايي و سـابقه داشـتن             ند و با هم آشنا مي     كن  مالقات مي 
به عالوه همسايگان به علت مجاورت در يـك سلسـله      . كند  ايجاد حق مي  
 .ها با يكديگر اشتراك دارند كه ديگران چنين نيستند سود و زيان

اگر افراد يك منـزل جاروجنجـال و سـر و صـداي زيـاد راه اندازنـد، يـا                    
  را بيرون بريزند، يا برف بام و آب ناودان خـود را در  خود  آشغال و زبالة خانة   

                                                 
كار نباشند، از جهات مختلف   معاشرت بيشتر با بستگان، دوستان و آشناياني كه خود گنه.1

 .هاست تر ماندن انسان از آلودگي موجب پاك
 .27ه ـ آية  سورة بقر.2
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هـا و اعمـال نـامطلوبي         مسير رفت و آمد ديگران قرار دهند، يا معاشـرت         
داشته باشند، روشن است كه بيش از همه، همسايگان ايـن منـزل از ايـن                

بنابراين، همين قرب جـوار يـك عـده يـا يـك             . بينند  اعمال ناروا آزار مي   
دهـد و مسـائل مشـتركي بـراي آنـان        را به هم پيوند مـي ها گروه، خانواده 

از اين رو، براي اين گـروه بـه هـم پيوسـته وظـايف و                . آورد  وجود مي   به
حقوق خاصي نسبت به يكديگر منظور شده است تا احسـاس مسـئوليت             

از تعليمـاتي كـه     . بيشتري كنند و محيط مشترك زندگي را باصـفا سـازند          
 :رش، پيغمبر اكرم آموخت اين بود كهاز پدر بزرگوا) ع(حضرت فاطمه

هر . اش را آزار ندهد     هر كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، همسايه         «
هـر كـه بـه      . كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، ميهمانش را گرامي دارد           

 1».خدا و روز قيامت ايمان دارد، سخن خوب بگويد وگرنه ساكت باشد
ايگان چنـدان در اسـالم مـورد        كنيد كه رعايت حق همسـ       مالحظه مي 

توجه است كه نشانة ايمان قرار داده شـده اسـت و اصـوال ايمـان واقعـي             
 :فرمود) ص(رسول اكرم. بدون رعايت حق همسايه ممكن نيست

اش گرسـنه     كه سـير بخوابـد و همسـايه         به من ايمان نياورده است آن     «
 نظر لطـف   ها كسي گرسنه بخوابد     خدا به مردم دياري كه در بين آن       . باشد
 ».كند نمي

اي در فـالن      آمـد و گفـت خانـه      ) ص(مردي از انصار مدينه پيش پيغمبـر      
اي  تـر اسـت آدم شايسـته    اي كه از همه به من نزديـك        همسايه. ام  محله خريده 

پيغمبر اكرم  . بينم كه هيچ، از شرش هم در امان نيستم          نيست، خيري از او نمي    
و مرد ديگري ـ كـه راوي ايـن    دستور فرمود، حضرت علي و سلمان و ابوذر 

 كنم مقـداد بـود ـ بـه مسـجد      گويد اسمش يادم نيست و گمان مي داستان مي
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كس   آن«: بروند و با صداي هر چه رساتر فرياد كنند و به مردم بگويند            
آنـان  » .هايش در امان نباشـد ايمـان نـدارد          اش از مزاحمت    كه همسايه 

يامبر بـا دسـتش اشـاره       سپس پ . رفتند و سه مرتبه اين مطلب را گفتند       
فرمود و گفت، سـاكنان چهـل خانـه از چهـار سـو، همسـايه شـمرده                  

 .شوند مي
توان اين دستورهاي اخالقي و تربيتي اسالم را در حاشـية       بنابراين نمي 

هـا تعـاليمي      حسـاب آورد، ايـن      ساير تعاليم قرار داد و جزو تشريفات بـه        
گـر ايـن مرزهـا شكسـته     گونه كه ا است در متن دين و در دل ايمان، بدان        

 .شود ايمان متزلزل خواهد گرديد
االمكان بايـد بـا بردبـاري و          براي جلوگيري از مزاحمت همسايه حتي     

آميز و تذكر اقدام كرد امـا اگـر مـؤثر نشـد               هاي مسالمت   حوصله و از راه   
هاي تندتري متوسـل گرديـد، چـون در هـر صـورت بايـد                 توان به راه    مي

گرفت، البته تا بدانجا كه شر بيشـتري فـراهم        جلوي مزاحمت و تجاوز را      
 :فرمايد مي) ع(امام باقر. نگردد
پيغمبـر اكـرم    . اش شكايت كـرد     مردي پيش پيغمبر آمد و از آزار همسايه       «

پيـامبر  . بار ديگر آمد و شكايت خود را تكـرار كـرد          . بردبار باش : به او فرمود  
. ايت را عنـوان كـرد     سومين مرتبه آمد و همـين شـك       . بردبار باش : اكرم فرمود 

روز جمعه هنگام ظهر كه مردم دسته دسته به سـوي           : به او فرمود  ) ص(پيغمبر
روند، اثاث خانة خويش را در ميان راه بريـز و هـركس از تـو                  نماز جمعه مي  

كنـد خانـه را       از بس فالن همسـايه اذيـتم مـي        : اي بگو   پرسيد چرا چنين كرده   
ردم دسته دسته از ايـن مـاجرا خبـردار     م. (وي همين كار را كرد    . ام  تخليه كرده 

شدند، خبر به گوش همساية مزاحم رسيد كه افكار عمومي عليـه او تحريـك            
 و فـوري پـيش وي آمـد و پـوزش خواسـت           ) شده و آبرويش در خطر بـود      
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اش را بـه خانـه بازگردانـد و قـول داد كـه ديگـر                  خواهش كرد كه اثاثيـه    
 ».موجبات آزار وي را فراهم نسازد

 

 قيدتي و عواطف ناشي از آن؛ برادري ايمانيپيوند ع
ــه   ــاني ريش ــرادري ايم ــالم ب ــق اس ــدزا و   در منط ــرين وحــدت پيون دارت

 :آفرين است مسئوليت
هر فرد با ايمان نسبت به افراد باايمان ديگر برادر است، همانند يك بـدن               «

. كننـد   كه اگر عضوي از آن به درد آيد، ديگر اعضا هم احساس نـاراحتي مـي               
. گيرد و همه بـه خـدا پيونـد دارنـد             مؤمن از يك روح سرچشمه مي      روح دو 

 1».روح مؤمن پيوندش به خدا بيشتر از پيوند نور خورشيد به خورشيد است
 :  همچنين آن حضرت فرمود

مؤمن برادر مؤمن ديگر است، چشم اوست، راهنماي اوسـت، بـه او             «
اي   د، بـه او وعـده     زن  كند، به او نيرنگ نمي      كند، به او ستم نمي      خيانت نمي 

          » .دهد كه خالفش رفتار كند نمي
بينيم كه اين پيوند معنـوي بايـد چنـدان قـوي باشـد، كـه جلـوي                    مي

هرگونه بدخواهي و خيانت را بگيرد و دو انسـان باايمـان از هـر نظـر از                  
 .يكديگر در امان باشند

عايـت  اگر حقوق برادري ديني ر    . محور پيوند ايماني، ايمان به خداست     
اي از    ر روايت زير كه نمونـه     د. نگردد، پيوند با خدا هم گسيخته خواهد شد       

كنيم كه حفظ پيوند واليت بـا         صدها روايت در اين مورد است مالحظه مي       
مسلكان رعايت گردد     خدا در صورتي خواهد بود كه حقوق مسلمانان و هم         

 اين روايت قسمتي از حقـوق و وظـايف        . شود  وگرنه اين پيوند متالشي مي    
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از ) ع( يكي از ياران امام صادق     :كند  مسلمانان را نسبت به يكديگر بيان مي      
 :او پرسيد

  حق مسلمان بر مسلمان چيست؟ـ
 : آن حضرت فرمودـ
گونه كه اگر چيـزي از آن   ها واجب است، بدان  هفت حق كه همة آن  ـ

تضييع گردد او از واليت خدا و طاعت او خارج شـده و از جانـب خـدا                  
 .اي ندارد بهره
  اين حقوق چيست؟ـ
وق را از بين ببري و رعايت نكنـي، بشناسـي و            ترسم كه اين حق      مي ـ

 .عمل نكني
 .طلبم  از خدا كمك ميـ
چـه را كـه    ترين اين حقوق آن است كه بـراي او دوسـت داري آن    آسان ـ

 .چه را كه براي خود دشمن داري براي خود دوست داري و دشمن داري آن
ــن ــنوديش را بخــواهي و      دوم اي ــزي و خش ــه از خشــم او بپرهي ك
 . را بپذيريدرخواستش
 .كه با جان و مال و دست و پا به او كمك كني سوم اين

 .كه چشم او و راهنماي او و آينة او باشي چهارم اين
كه تو سير نباشي و او گرسنه، تو سيراب نباشـي و او تشـنه،                 پنجم اين 

 .تو پوشيده نباشي و او برهنه
 را نـزد    كه اگر تو خدمتكاري داري و او ندارد الزم اسـت او             ششم اين 

اش را بشويد، غذايش را درست كنـد و رختخـوابش             وي بفرستي تا جامه   
  1.را آماده سازد

                                                 
 . البته با رعايت اين نكته كه تحميل يك كار اضافي بر خدمتكار نباشد.1
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كـه سـوگندش را بپـذيري، دعـوتش را اجابـت كنـي، در                 هفتم ايـن  
دانـي نيـازي    اش بـروي و اگـر مـي     بيماري عيادتش نمايي، تشييع جنازه    

دارد تالش كني تا حـاجتش را بـرآوري و مجبـورش نكنـي كـه از تـو                   
اگر چنـين كنـي پيونـد ايمـاني       . دستي كني   رخواست كند بلكه تو پيش    د

خود را با او برقرار كرده و ارتباط دوسـتي و بـرادري او را بـا خـويش                   
 .اي محكم نموده

 
 رفاقت

در تربيت اسالمي، انس گرفتن و رفيق شدن و صفا و صميميت با ديگران           
، نخست دو سه    در اين بحث  . برقرار كردن مورد سفارش قرار گرفته است      

كنـيم و بعـد    نمونه از دستورهاي پيشوايان دين را در اين مـورد ذكـر مـي         
 .هاي منفي آن توضيح بيشتري خواهيم داد  رفاقت و جنبه دربارة

 :فرمود) ع(حضرت علي
كس كه بـا      آن. كند  شخص باايمان با ديگران انس و آشنايي برقرار مي        «

  1».كند، خير ندارد  برقرار نميگيرد و كسي هم با او الفت ديگران گرم نمي
 :از قول پيامبر اكرم چنين فرمايد) ع(حضرت صادق

 2».كند خدا رفيق است و رفاقت را دوست دارد و بدان كمك مي«
 :فرمود) ص(پيامبر اكرم

شـود، و از هـر جـا           افتخار و سربلندي مـي      هر جا رفاقت باشد، ماية    «
 3».آيد ميدنبالش خواري و زبوني  رفاقت رخت ببندد، به

                                                 
 .102، ص 2 وسائل الشيعه، ج .1
 .214، ص 6 وسائل الشيعه، ج .2
 .همان .3
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كنيم كه رفاقـت در تربيـت اسـالمي     جا چند جمله استفاده مي  از همين 
موقعيت جالبي دارد كه موجب خير و سربلندي و جلـب عنايـت خـدا و                

برخي از مردم اصوال ديرآشنا     . دوش وظايف ديني قرار داده شده است        هم
به شوند و نه از نزديك شدن ديگران        هستند، نه خود با ديگران نزديك مي      

گيري يكي از چند چيز       ريشة اين سردي و گوشه    . كنند  خويش استقبال مي  
 :تواند باشد مي
حسـاب    ـ گاهي يك نوع خودبيني و غرور است كـه شـخص ديگـران را بـه                1

داند تا با آنان آميزش كنـد يـا گـرم       آورد يا آنان را همسطح خويش نمي        نمي
 .شد حثبمستقال  آن رةدربا كه است بيني بزرگ خود و تكبر همان اين .بگيرد

بدان صـورت   . بيني هستند   رويي و خودكم    كم  ـ بعضي افراد گرفتار نوعي    2
ها درست از عهدة سخن گفـتن     ها و رفاقت    كه نگرانند مبادا در آميزش    

هاي  ها و حرف كاري يا رعايت ضوابط معاشرت برنيايند يا برخي ندانم       
 شود، بـدين جهـت      ها  ها سر زند كه باعث آبروريزي آن        رويه از آن    بي
در اين زمينه آدمي درسـت در نقطـة         . گيرند  تر با ديگران تماس مي      كم

نفس بيفزايد  بيني مبارزه كند و بر اتكابه مقابل فرض اول بايد با خودكم    
تا از وسوسة ضعف نفس نجات پيدا كند، چون اين خصلت نـاروا در              

 .آورد ها مي بخش است و محروميت بسياري موارد زيان
گونـه كـه    گيـرد، بـدان   ي اين حالت از دلسردي و يـأس سرچشـمه مـي         ـ گاه 3

زنـد   ها چندان لطمة روحـي مـي   هاي زندگي و كمبودها و شكست       گرفتاري
گردد و آدمـي نسـبت        ها و اميدها در شخص افسرده مي        كه شورها و كشش   

كند، يا نسـبت   به انس و آشنايي و رفت و آمد با ديگران احساس عالقه نمي       
به كسي اعتمـاد    . نگرد  گي خود و برنامة آن به چشم بدبيني مي        به محيط زند  

 البتـه . كند تا متقابال رفاقت برقرار كند       ندارد و صفا و صميميتي احساس نمي      
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دار و   اعتمـادي، بيمـاري ريشـه       اين يأس و نوميـدي يـا بـدبيني و بـي           
خطرناكي است كه در كارايي شخص و كلية روابط او با ديگـران اثـر               

 .ايد با آن مبارزة جدي به عمل آيدبد دارد و ب
دهند كـه     ـ بعضي از آن جهت به رفاقت و آشنايي با ديگران تن در نمي             4

كننـد ايـن      كارهاي مثبـت زنـدگي آنـان زيـاد اسـت و احسـاس مـي               
در ايـن مـورد   . ها مزاحم كارهاي اصولي آنان خواهـد شـد    دوستي  نوع

 هر كـار خـوب     .بايد گفت، در هر چيز بايد جنبة اعتدال رعايت گردد         
تا بدان حد مطلوب است كه مانع كارهـاي خـوب و ضـروري ديگـر                

رفاقت و آشنايي با ديگران البته خوب است اما نبايـد وظـايف           . نگردد
 .هاي ديگر آدمي فداي آن شود و بالعكس و مسئوليت

به طور كلي بايد ديد، مقصود از رفاقت و آشنايي چيست؟ آيا رفاقت بـدان               
 مرتباً وقت خويش را تلف كند و با اين و آن رفـت و               معني است كه انسان   
كـه    ها با درد دل و گفتگوهاي بيهوده وقت بگذارند؟ اين           آمد نمايد و ساعت   

گيـري هـم كـه درسـت          قطع رابطه با مردم و سردي و كناره       . درست نيست 
. كنـد  ماند و احساس غربت مي      نيست، زيرا در اين صورت آدمي مهجور مي       

شود كه در كارهـاي مثبـت زنـدگي هـم             يي باعث مي  حتي همين عدم آشنا   
گونه كه برقرار كردن رابطة زيـاد         توفيق چشمگيري نداشته باشد چون همان     

چـه  . زنـد  شود، رفيق و آشنا نداشتن هم لطمه مي با ديگران مزاحم كارها مي    
 .ها كه براي انسان نتيجة علمي، فكري، تربيتي و عملي دارد بسيار آشنايي

 : فرمود)ع(امام صادق
چه را از مردم      هر كه در كارش بر پاية آشنايي و رفاقت اقدام كند، آن           «

 1».توقع دارد به دست خواهد آورد
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كه بايد همة رفت و آمـدها         روي و توجه به اين      بنابراين با رعايت ميانه   
ها مفيد و ثمربخش باشد، الزم است انسان مسـلمان           و نشست و برخاست   

 .شته باشدبا ديگران انس و رفاقت دا
از طرفي تذكر ايـن نكتـه هـم مفيـد اسـت كـه در رفاقـت اسـالمي،                    

هـا بايـد      گـرفتن   هـا و گـرم      الزم است يعني اين اظهـار محبـت       » صداقت«
» راسـتي «چيـز     اسـالم در همـه    . دار باشد و از صميم قلـب برخيـزد          ريشه
خواهد؛ راستي در سخن، راستي در عمل، راستي در فكـر، راسـتي در                مي

بنـابراين اگـر اظهـار دوسـتي و         . ف و مهـر ورزيـدن و غيـره        اظهار عواط 
رفاقت، سطحي و مزورانه باشد در واقع پوششـي اسـت بـراي خيانـت و                
آزار يا دامي است براي نيرنـگ و سوءاسـتفاده، و در ايـن صـورت، ايـن                  

 .است؛ نفاق نكوهيده، كه به شدت مورد انتقاد اسالم است» نفاق«
 

 انتخاب دوست و همنشين
 همين بحث مناسب است در مورد همنشينان نيز سخني گفته شود           در ذيل 

كند با ديگران دوست صميمي باشـيم و در   و بدانيم كه  اسالم سفارش مي   
عين حال از هر گونه همنشيني و تماس بـا افـراد نابـاب و تبهكـار نهـي                    

امـام  . شـود   كند، چون چنين معاشـرتها موجـب انحـراف و زيـان مـي               مي
 :فرمود  حضرت باقر چنين توصيه ميبه فرزندش) ع(سجاد
هـا گفتگـو منمـا و      فرزندم؛ با پـنج گـروه همنشـيني نكـن و بـا آن       ـ«

 .همسفر و همراه نشو
 .ها را به من معرفي كن  پدر جان، آنان چه كساني هستند؟ آنـ 
گو بپرهيز كـه همچـون سـراب اسـت، دور را               از همنشيني با دروغ    ـ 

 .هدد نزديك و نزديك را دور جلوه مي
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از همنشيني اشخاص فاسد و بدكار دوري كن كه تو را به يك لقمه يا               
 .تر خواهند فروخت كم

كه تو به ثروتش نيـاز        از همنشيني بخيل برحذر باش، چون پيش از آن        
 .داشته باشي رسوايت خواهد كرد

از همنشيني شخص ابله بپرهيز كه او وقتي بخواهد به تو سود برساند              
 .رساند ضرر مي
نشيني كسي كه از خويشان خود بريده است دوري كن كه چنين      از هم 

 1».كسي در قرآن، در سه جا مورد لعن و نفرين قرار گرفته است
 :هايش چنين فرمود در يكي از خطابه) ع(حضرت علي

: شايسته است شخص مسلمان از دوسـتي بـا سـه طايفـه دوري كنـد      «
 .گو آزرم، ابله و دروغ تبهكار بي

دهد و دوسـت      كارهاي بد خويش را برايت خوب جلوه مي       آزرم    تبهكار بي 
. خـورد، نـه بـه درد آخرتـت          دارد تو هم مانند او باشي، نه به درد دين تـو مـي             

 .نزديك شدن به او ستم است و بدبختي و آمد و رفت با او ننگ توست
تواني بـه   تواند هيچ راه خيري به تو بنماياند، نه تو مي    اما ابله، نه او مي    

بسا به خود زحمـت دهـد     داشته باشي كه از تو شري دور كند، چهاو اميد 
مـرگش از زنـدگي،     . رسـاند   و بخواهد به تو سودي رساند امـا زيـان مـي           

 .اش از سخن گفتن و دور بودنش از نزديك بودن بهتر است خاموشي
گفتـار تـو را     . گو، زندگي با او ابداً برايت گوارا نخواهد بـود           اما دروغ 

اگـر بـه تـو      . كند  كند و حرف ديگران را پيش تو بازگو مي         جا نقل مي    همه
برد تا بدانجا كـه وقتـي         گزارش راستي دهد، با دروغي ديگر، از بينش مي        
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در اثر دشمني بـا مـردم بـين         . كند  سخن راستي هم بگويد كسي باور نمي      
خداي را پرهيزكـار و  . كند ها كينه ايجاد مي افكند، و در دل    آنان جدايي مي  

 1».راقب باشيدبر خود م
 

 رويي و برخورد گرم گشاده
خـويي همـراه باشـد،        رويـي و خـوش      معاشرت دوستانه بايـد بـا خـوش       

دهنـدة   گونه كه طرف مقابل از اين برخورد صميمانه لذت برد و نشان       بدان
 :فرمايد باره مي در اين) ص(رسول اكرم. دار باشد گرمي و محبت ريشه

 2».زدايد رويي كينه از دل مي گشاده«
 :فرمايند نيز مي)  ع(امام جعفر صادق

  3».گونه كه آفتاب يخ را كند، همان اخالق نيكو گناهان را آب مي«
خواستند حدود حسن خلـق را بيـان كنـد،          ) ع(وقتي كه از امام صادق    

 :فرمود
رويـي    با برادر ديني خـود بـا گشـاده        . سخن باش   خو باش، خوش    نرم«

 4».برخورد كن
چنانچـه حضـرت    . الق نيـك مربـوط اسـت      حتي ايمان داشتن با اخـ     

 :فرمود) ع(باقر
  5».تر است كه خلق و خويش نيكوتر باشد ايمان كسي كامل«

 :فرمايند مي) ع(و امام صادق
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گونه كـه سـركه عسـل را از بـين             كند، همان   بدخلقي ايمان را تباه مي    «
 1».برد مي

 :هاشم دارد پيامبر اكرم در اين مورد گفتار جالبي با بني
دست آوريـد، بـا      توانيد با ثروت خود دل همة مردم را به           كه نمي  شما«

 2».روي باز و برخورد نيكو چنين كنيد
خلـق،    شود بلكه انسان كج     اخالق بد تنها موجب ناراحتي ديگران نمي      

 :فرمايند مي) ع(امام صادق. كند خويشتن را نيز شكنجه مي
  3».كند كس كه اخالقش بد باشد خودش را عذاب مي آن«
 

 رعايت آداب معاشرت
كـه اصـوال      برخورد با ديگران و نشست و برخاست با آنان، گذشـته از آن            

رويي باشد، آداب خاصي هم دارد كه         بايد بر پاية محبت صادقانه و گشاده      
هـايي از آن   ضمن ترجمة چند گفتار ارزنده از پيشـوايان دينـي بـه نمونـه         

 :فرمايند رسول گرامي اسالم مي. كنيم اشاره مي
هر گاه يكي از شما برادر مسلماني را دوست داشته باشـد بايـد از او                «

ايـن  . بپرسد كه اسمش چيست و اسم پدر و فاميل و خاندانش كدام است          
از حقوق واجب او و الزمة برادري صادقانه اسـت، كـه مشخصـات او را                

 » .اي است  بداند وگرنه آشنايي ابلهانه
 :اني انسان را چنين بيان كردهاي ناتو پيامبر اكرم يكي از نشانه
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مجلس شود يا همـراه گـردد و          كه كسي از شما با شخصي هم        اين... « 
كـه از او در   ميل داشته باشد بداند او كيست و اهل كجاست اما پيش از آن   

 ».باره سؤال كند يا از وضعش آگاه شود، از او جدا گردد اين
نـام و نشـان     پس معرفي كردن اشخاص به يكديگر و آشـنا بـودن بـا              

ها برخورد داريم يكي از اصـول آداب معاشـرت اسـالمي              كساني كه با آن   
شود بايد مهربـاني و لطـف    در سخناني كه بين طرفين رد و بدل مي     . است

باره   در اين ) ص(پيامبر اكرم . نمودار باشد و موجب نشاط و دلگرمي گردد       
 :فرمايند مي

 كند، به طوري كـه او را  هركس با گفتار خود برادر مسلمانش را احترام      «
مورد مالطفت و مهرباني قرار دهد و رنج و نگرانيش را بزدايد، در آن هنگام 

 »      .در ساية رحمت الهي كه بر سرش گسترده است قرار خواهد داشت
كننـدگان را كـردن       دست دادن، مؤدب نشستن و  رعايت همة مالقات        

ش را بين يارانش تقسـيم    نگاه) ص(پيامبر اكرم . نيز از آداب اسالمي است    
نگريسـت و گـاهي بـه آن، بـه انـدازة يكـديگر          كرد، گاهي به اين مـي       مي
داد   كرد و اگر كسي با او دست مـي          گاه در حضور ديگران پا دراز نمي        هيچ

كـه مـردم      پـس از آن   . كرد تا طرف دستش را رها كنـد         دستش را رها نمي   
داد خـود زودتـر       ميدانستند كه رسم پيامبر اين است، هركس با او دست           

 .كرد دست پيغمبر را رها مي
پس اگر در هنگام برخورد با كسـي، او پـيش آمـد و دسـت داد بايـد                   

همين رفتار در موارد مشابه هم سفارش شـده        . گذاشت تا او دست بردارد    
كـه او برخيـزد و        مثالً اگر كسـي بـه ديـدن شـما آمـد پـيش از آن               . است

يا اگر كسي با شـما آغـاز سـخن          . خداحافظي كند، شما از او جدا نشويد      
 .كرد، مادام كه گفتگوي خود را تمام نكرده است رهايش نكنيد
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 بدرقه و استقبال
 :فرمود) ص(پيامبر اكرم

شود، از جمله حقوقي كـه بـر اهـل آن             هركس وارد منزل ديگري مي    «
منزل دارد آن است كه هنگام وارد شدن، از او به گرمـي اسـتقبال كننـد و                  

  1». رفتن او را بدرقه نمايندهنگام بيرون
مشايعت يا بدرقه آن است كه هنگام بيرون رفتن مهمان يا جدا شـدن              

دنبال او راه افتيم يا تـا در        شخصي كه همراه انسان بوده است، چند قدم به        
. منزل با او برويم و بدين ترتيب به او احترام گذاريم و محبت نشان دهيم              

 :فرمود) ع(امام صادق
با كافري ذمي، يعني غيرمسلماني كه در پنـاه         ) ع(لمؤمنينحضرت اميرا 

را ) ع(آن مـرد علـي  . سـفر شـد     كـرد، هـم     حكومت اسـالمي زنـدگي مـي      
بندة خدا كجـا    : از او پرسيد  . دانست خليفة وقت است     شناخت و نمي    نمي
همين كه راهش جدا شد مرد ذمي ديد كـه  . روم كوفه مي: روي؟ فرمود   مي

 :گفت. آيد يرفيق مسلمانش هم با او م
 روم؟  مگر نگفتي به كوفه ميـ
 . بلهـ
  راه را عوضي گرفتي؟ـ
 .دانم  نه، راه را ميـ
 آيي؟ داني چرا با من مي  اگر راه را ميـ
صحبتي است كه انسان در هنگام جـدا      اين يكي از مراسم كمال خوش      ـ

 .چنين فرموده است) ص(شدن از همراهش او را مشايعت كند، پيغمبر
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 چنين دستوري هست؟ در اسالم اين راستي ـ
 . آريـ
گونـه خلـق و خـوي نيكـوي وي از او                خـاطر ايـن      پس پيروانش به   ـ

گـاه بـا آن       آن. اند، شاهد باش كه من هم دين شما را پذيرفتم           پيروي كرده 
اسـت در   ) ع(حضرت برگشت و همين كـه دانسـت او اميرمؤمنـان علـي            

 1.حضور وي مسلمان گشت
 

 فروتني
دهد    تربيتي اسالم كه به برخورد و معاشرت شكل سالم مي          يكي از مسائل  

در . سازد، فروتني اسـت     و روابط را براساس تفاهم و صميميت برقرار مي        
بحثهاي گذشته از فروتني سخني به ميـان آمـد و دانسـتيم كـه تواضـع و                  

كسـي كـه خـود را       . بيني درآيـد    صورت زبوني و خود كم      فروتني نبايد به  
زند برخالف روش تربيتي اسـالم    شرافت خود لطمه مي   كند و به      حقير مي 

) ع(تواضع اصيل اسـالمي در روايتـي از حضـرت رضـا           . عمل كرده است  
 :چنين بيان شده است

كه آدمي قدر خويش را بشناسد        تواضع درجاتي دارد، از جمله اين     ... «
. و با كمال سالمت نفس، خود را در همان موقعيت كه هست قـرار دهـد               

گونه كـه دوسـت دارد         باشد با ديگران رفتاري كند، جز آن       دوست نداشته 
خشم خود  . اگر از كسي بدي ديد به خوبي پاسخ گويد        . ديگران با او كنند   

  2».از مردم درگذرد و خدا نيكوكاران را دوست دارد. را فرو نشاند
 :چنين نقل شده است) ص(از رسول خدا
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هيد تا خـدا بـه شـما    كند، پس صدقه د     صدقه دارايي آدمي را افزون مي     «
كند، تواضع كنيد تـا خـدايتان رفعـت           تواضع، شخص را بلند مي    . رحم كند 

 1».دهد، عفو كنيد تا خدايتان عزيز فرمايد گذشت به انسان عزت مي. بخشد
ايـم مظـاهر      در اخالق و رفتاري كه از پيغمبر اكرم و ائمـة ديـن شـنيده              

ها موجـب     ك از اين تواضع   هيچ ي . يابيم  فروتني و رفتار صميمانه فراوان مي     
ها نشده، بلكه بر محبوبيـت و شخصـيت آنـان افـزوده               كوچكي و پستي آن   

نوشـيدند، بـا      پوشـيدند، سـاده مـي       ساده مي : شنويم كه   دربارة آنان مي  . است
. كردنـد  دسـتي مـي   نشستند و در سـالم كـردن پـيش    بيچارگان و ناتوانان مي 

ـ                وار گـرد هـم       اران حلقـه  مجلس پيـامبر اكـرم بـاال و پـايين نداشـت، بـا ي
داد  افتاد، وقتي نشسته بود اجازه نمي نشستند، در هنگام راه رفتن جلو نمي مي

كسي در برابرش بايستد، حتي با خدمتكارانش همچون يك دوسـت رفتـار             
داد از او تملق گويد و او را از حد يك بندة خدا            به كسي اجازه نمي   . كرد  مي

احتياجات زندگي خـود را خـود       . كرد  ميدر كارهاي خانه كمك     . باالتر برد 
ترين   خانه و زندگي او تجمل و تشريفات خاص نداشت، كوچك         . خريد  مي

هميشـه بـا ماليمـت و     . توانست با او سخن گويـد       افراد مردم به سادگي مي    
 .بخشي بر لب داشت گفت و لبخند مسرت رويي سخن مي گشاده

 

 مكاتبه
ا رفقاي دور از وطـن نيـز از آداب   اي ب  نگاري دوستانه و تماس مكاتبه      نامه

 :فرمايد مي) ع(چنانچه حضرت صادق. اسالمي است
ها ديدن كرد     براي ايجاد ارتباط بين برادران ديني، در حضر بايد از آن          «

  2 ».ها مكاتبه نمود و در سفر با آن
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 :فرمايد و در روايت ديگر مي
يگر وقتي دو نفر بـه يكـد      : جواب نامه مثل جواب سالم واجب است      «
 1».تر است كس كه زودتر سالم كند به خدا و رسولش نزديك رسند، آن مي

 
 احترام به بزرگترها و مهرباني به كوچكترها

 :فرمايد مي) ع(امام باقر
ياران خويش را بزرگ داريد و احتـرام كنيـد، بـه يكـديگر پرخـاش                «

نكنيد، به هم زيان نرسـانيد، حسـد نورزيـد، از بخـل بپرهيزيـد، بنـدگان                 
  2».لص خدا باشيدمخ

اما اين حسن برخورد و معاشرت بـه تناسـب موقعيـت طـرف وضـع               
ممكن اسـت طـرف مقابـل در سـن و سـال بـاالتري       . كند  خاصي پيدا مي  

صـورت بزرگداشـت و احتـرام         باشد، در اين صورت اين برخورد بايد به       
 :است كه) ع(از امام جعفر صادق. بروز كند

 3 ».ترام به خداستسال جزئي از اح احترام پير بزرگ«
 :فرمودند كه) ص(و پيامبر اكرم

هركس به شخصي كه در اسالم عمر خويش را گذرانيده و پير شـده،           «
  4».دارد احترام گذارد خداي بزرگ او را از رنج روز قيامت در امان مي

 :همچنين
  5».اي پيش شما آمد، شما هم او را گرامي داريد هر گاه بزرگ طايفه«
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صورت محبت كردن و رعايـت        تر بود، برخورد به     كو اگر طرف كوچ   
آيد و همـين مطلـب در بـين خـواهران و بـرادران بايـد                  و مواظبت درمي  

ترها را رعايت كننـد و در برابـر    ترها احترام بزرگ   رعايت شود كه كوچك   
ترهـا   ترها نسـبت بـه كوچـك    ها مؤدب باشند و اطاعت نمايند و بزرگ   آن

 .بدارند و حمايت كنندها را دوست  مهر بورزند، آن
 1».ترانتان مهر ورزيد ترهايتان را احترام كنيد و به كوچك بزرگ«
 

 دوستي مهمان
در منابع اسالمي روايات    . از آداب اجتماعي اسالم پذيرايي از مهمان است       

از جملـه،   . كنيم  فراوان در تشويق از اين خصلت ارزندة اجتماعي مالحظه مي         
 :فرمود چنين آمده است) ع(رم به فاطمة زهراهايي كه پيامبر اك در سفارش

 2».هر كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد بايد مهمان را گرامي دارد«
 :فرمود و نيز پيامبر اكرم مي

بهترين شما كسي است كه بـه مـردم غـذا دهـد، بلنـد سـالم كنـد و                 «
 3».شبانگاه كه مردم خوابند، نماز بخواند

داري   خوانيم كـه بـه مهمـان        مي) ع(امامان حال پيامبر اكرم و        در شرح 
افتاد كه غـذاي خـود را بـا مهمـان             عالقة فراوان داشتند و بسيار اتفاق مي      

خانـة مفصـل      مهمـان ) ع(خوردند و بعضي از آنان همچون امام مجتبي         مي
 .عمومي براي پذيرايي روزانه از جمع كثيري از مردم داشتند

ايجاد انس و آشـنايي بيشـتر،       دوستي و پذيرايي از مهمان باعث         مهمان
شركت دادن ديگران در ثروت خود، احترام و بزرگداشت مردم و گذشت            
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البتـه موضـوع سـير      . هاي اسالم است    ها همه از خواست     مالي است و اين   
كردن گرسنه و كمك به مستمندان، خود دستور مهـم مسـتقلي اسـت كـه         

 .اش بسيار تأكيده شده است درباره
معمولي، در موارد خاصي، مخصوصاً سفارش شده       هاي    غير از مهماني  

پيـامبر  . معـروف اسـت  » وليمـه «است كه مهماني ترتيب دهند كه بـه نـام        
 :فرمودكه) ص(اكرم
سـوران،    در عروسي، تولد نوزاد، ختنـه     : وليمه تنها در پنج مورد است     «

  1».خانة نو و بازگشت از سفر مكه
 

 جمعي خودسازي براي كار دسته
 )ص(رسول خدا.  كه بر خويشتن چيره باشدقهرمان كسي است

چـه بسـيار    . شك كارايي نيروها، وقتي به هم پيوسته گردد، بيشتر خواهد بود            بي
كـه   روزگاري در ويژه، به .نيست شدني انجام فردي نيروهاي با كه بزرگ كارهاي

 .كند روابط جمعي رو به فزوني است و كارها تمركز و توسعة فراون پيدا مي
هـاي تجـارت دنيـا كـاري از پـيش       ي انـدك در برابـر غـول    ها  سرمايه

. هـاي عظـيم محكـوم اسـت         نيروهاي پراكنـده در برابـر قـدرت       . برد  نمي
رسـد و     ثمـر نمـي     تحقيقات علمي وسيع بدون همفكـري و همكـاري بـه          

هـاي اجتمـاعي بـا نيـروي          هاي بزرگ و در زمينة خدمات و فعاليت         طرح
 .حدود عملي نيستهاي مالي م انساني پراكنده و سرمايه

شايد در گذشته، سرپرستي از يك كودك يتـيم يـا غـذادادن بـه چنـد                 
مستمند يا تعليم چند كودك در يك آموزشگاه كوچك يا ارشاد و تربيـت              

چنين اقـدامات محـدود و        اما امروز اين  . آمد  حساب مي  يك فرد، كاري به   
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 و  توانـد گرهـي بگشـايد       هاي عظـيم مخـالف نمـي        پراكنده، در كنار موج   
 .حساب آيد گير به اقدامي چشم

در عصر مـا، مؤسسـات وسـيع آموزشـي، علمـي، تعـاوني، توليـدي،                
امــدادي و فكــري و تربيتــي الزم اســت تــا حركتــي وســيع و ســازنده و 

بنـابراين،  . وجود آورد و بتواند در جامعه منشـأ اثـري باشـد             آفرين به   موج
هـاي شخصـي، در    انديش و تالشگر بايد عالوه بر كوشـش      هاي مĤل   انسان

هاي مثبـت بردارنـد و احسـاس مسـئوليت            راه اقدامات اجتماعي هم قدم    
 .صورت گروهي انجام شود ها بايد به اين كوشش. كنند

 
 

 :جمعي هاي الزم براي كار دسته خصلت
 :مشي ـ وحدت هدف و خط1

خواهند با هم كار مشتركي انجام دهنـد، بايـد هدفشـان از آن كـار      افرادي كه مي 
هـاي خـود چـه        خواهنـد و از تـالش       خود بدانند كه چه مي    . روشن باشد كامال  

منظوري دارند و با بينش كامل و با ايمان و عالقه، هدف را تعقيب كنند وگرنـه،                 
تا نظـر    رود  مي راهي به هركس عمل، جريانِ در نباشد يكسان و مشخص هدف اگر

 .آيد  جود ميو شخصي خود را تأمين نمايد و پراكندگي و از هم گسيختگي به
ــا در كارهــاي جمعــي ضــروري اســت، بلكــه در    هــدف ــه تنه داري ن

اي   اگر شخص براي تحصيل خود رشته     . هاي شخصي هم الزم است      فعاليت
گيرد، اگر تصميم بـه       كند، اگر كتابي را براي مطالعه در دست مي          انتخاب مي 

و آمـد   گزيند و اگر با افرادي رفت         گيرد، اگر كار و شغلي برمي       مسافرتي مي 
چه . كند  كند، بايد برايش روشن باشد كه چرا و به چه منظوري چنين مي              مي

هـدفي، سـرگرداني،      بـي . اي براي او دارد و آيندة كار چه خواهد شـد            فايده
 ايـن در كـار  . گرايي و هـرج و مـرج در زنـدگي اسـت      اتالف وقت، بيهوده  
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ون در تـر اسـت، چـ    داري به مراتـب الزم    اما در كار گروهي، هدف    . فردي
هـدفي    اي در جريـان اسـت و بـي          اين مورد وقت و نيرو و سـرماية عـده         

پس، هدفي اساسي و روشن براي كـار        . خسارت بيشتري بار خواهد آورد    
جمعي الزم است و اين هدف بايد از طرف همة همكـاران پذيرفتـه                دسته

مشي اين گروه يكسان باشد، بدين معني كه همـه            نيز بايد خط  . شده باشد 
 و روش براي رسيدن به هدف برگزيده باشند و اين در اساسـنامة              يك راه 

فرض كنيـد هـدف يـك مؤسسـة اجتمـاعي ارشـاد             . كار معين شده باشد   
فكري جامعه است و همة گردانندگان آن بدين هدف مـؤمن باشـند، امـا                
بايد معلوم باشد كه آيا خدمت خود را از طريق آموزشگاه و مدرسه انجام              

همچنـين در   .  كتاب و نشريات، يا مجامع تبليغي و غيره        دهند، يا از راه     مي
ها، روشن باشد كه در چه سطحي، از كجا و بـه چـه          هر يك از اين روش    

 .ترتيب بايد شروع كنند و همه يكسان تصميم بگيرند
 

 : ـ شناختن حد خود و ديگران2
 درآينـد و ديگـران را       پوستة خود بـه   معموال افراد حاضر نيستند به آساني از        

فهمد و    چيز را مي    كند كه او همه     بسا هركس فكر مي     حساب آورند چه    هم به 
آيـد و     وقتي از تقسيم مسئوليت سخن پيش مي      . شايستگي هر كاري را دارد    

شود، هر    مثال انتخاب اعضاي هيئت مديره، يا رئيس، يا مدير عامل طرح مي           
 :فرمود) ص(پيامبر اكرم. كند اين سمت شايستة اوست يك فكر مي

خدا رحمت كند كسي را كه قدر و موقعيت خود را بشناسد و از حد            «
 ».خود پا فراتر ننهد

خواهد كه آدمي پيش خود اعتراف كنـد    اين خودگذشتگي و شهامت مي    
آيد، يا دربـارة      ها برنمي   كمبودهايي دارد و از عهدة پذيرفتن برخي مسئوليت       
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ديريت، ديگري اعتراف كنـد كـه بهتـر از خـود اوسـت و مـثال قـدرت مـ                    
اگر گروهي چنين بودند    . بيني بيشتري دارد    قاطعيت، تدبير، پشتكار يا روشن    

و يا هركس بتواند خود را بدان اندازه كه هسـت بيابـد و نقـاط ضـعف يـا                    
هاي خـود و ديگـران را بشناسـد و منصـفانه داوري كنـد، در آن                   شايستگي

ها براسـاس     گيرند و مسئوليت    تر در جاي خود قرار مي       ها آسان   صورت مهره 
 .شود و كاربرد اين همكاري افزون خواهد شد  تقسيم مي صالحيت

 
 : گذاري منصفانه به كار خود و ديگران ـ ارزش3

ممكن است در كار يك گروه پيشرفتي حاصل شود و رفته رفتـه ارزش              
خـوبي    در اين صورت بايد عوامل مؤثر را بـه        . دست آورند   و موقعيتي به  

و تقدير كرد، نه اين كه هركس ادعا كنـد كـه    شناخت و از آنان حمايت      
اين پيشرفت در اثر ابتكارات او بوده و فعاليـت و زحمـات ديگـران را                
فراموش كند، يا برعكس، اگـر ركـود يـا شكسـتي پـيش آمـد، هـركس                  
مسئوليت شكست را به عهدة ديگران اندازد و انتقاد از ديگران را شروع             

ني منصفانه، بدون در نظـر گـرفتن   بي بايد با واقع . اين درست نيست  . كند
. هاي هر پديـده را پيـدا كـرد          جهات شخصي، مسائل را بررسي و ريشه      

هاسـت، يـا    راستي ثابت شد كـه خـود شـخص مسـئول شكسـت              اگر به 
خويش را اصالح و گذشته را جبران كند يا كنار رود و جاي خود را به                

ست كننـد   شخص اليقي واگذارد و اگر ديگري مسئول بود از او بازخوا          
و در تربيتش بكوشند و در اين داوري چندان جانب انصاف را رعايـت              

ترين خويشان يا دوستان شـخص هـم مسـئول      كنند كه حتي اگر نزديك    
قـرآن كـريم    . شناخته شدند از داوري صحيح دربارة او خودداري نكنند        

 :فرمايد مي
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هيـد،  عدالت را به پاي داريد و براي خدا گـواهي د    ! اي مردم با ايمان   «
   1»... هر چند بر ضرر خود يا پدر و مادر و خويشانتان باشد 
بـه ايـن ترتيـب      . در برابر، از نقش سازنده و مؤثر افراد قدرداني كننـد          

گردد و پيشـرفت      شود، نيروهاي مثبت بارور مي      ها بيشتر شكوفا مي     ارزش
وگرنه با قدرناشناسـي از افـراد اصـيل و فعـال و     . شود  بيشتري حاصل مي  

ها، و به خود بستن كار ديگران، رفتـه           و انداختن رياكاران و زدوبندچي    جل
هـا   كاهند و ناشايسته شوند و از فعاليت خود مي رفته افراد اصيل دلسرد مي 

پس رفته رفتـه همـة گـروه از حركـت بـاز             . هم كه از خود چيزي ندارند     
 .پاشد ايستد و جمع از هم مي مي

 
 :ـ پرهيز از خودخواهي و خودرأيي4

اگر هركس تنها خـود را  . جمعي است خودخواهي آفت مهم كارهاي دسته  
در . كنـد   ديد و نظر خويش را اصيل شـناخت، بـه ديگـران اعتنـايي نمـي               

توقـع دارد همـه     . جلسات تنها براي خود حق سـخن گفـتن قائـل اسـت            
حرف او را بشنوند و رأي او را بپذيرند يا اگـر از پـيش خـود تصـميمي                   

ه اقداماتي انجام داد، ديگران هم تصويب كنند و بر او           گرفت و به نام گرو    
چنين شخصي تنها خواهد ماند و يا اگـر نفـوذ        اين. اعتراضي نداشته باشند  

گاه ديگر    آن. ارادة خود خواهد كرد     زيادي داشته باشد ديگران را تسليم بي      
كار جمعي نيسـت، بلكـه كـار يـك فـرد اسـت و ديگـران آلـت فعـل و                    

 .ند، نه همفكر و همكار اوكارگزاران او هست
اما اگر هركس به همان اندازه كه براي خـود حـق قائـل اسـت، بـراي        

و  گفتن سخن حق گذارد، احترام ديگران رأي به باشد، قائل حق هم ديگران
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افتـد و بـه كـار       اظهارنظر به ديگران بدهد، همة فكرها و نيروها به كار مي          
 .جمعي خواهد بود دستهراستي  شوند و كار به عالقمند و دلگرم مي

 

 :ـ احترام به رأي اكثريت5
در مسائلي كه بناست افراد رأي خود را ابراز كننـد، هـركس دقـت كامـل                 
كند تا نظر صحيح را برگزيند و از آن دفاع كند و بدان انـدازه كـه ممكـن          

گيري شـود، اگـر نتيجـة آرا     است آن را توضيح دهد و سپس اقدام به رأي   
 اقليت قرار گرفت، نظر اكثر را بپذيرد و تسليم شـود     برخالف او بود و در    

كه خويش را در نقطـة مقابـل قـرار            و حتي همكاري صميمانه كند، نه اين      
درست است كه اقدام برخالف ميـل و        . بافي كند   دهد و كارشكني و منفي    

نظر خود، امري مشكل است اما مصلحت كار جمعي مقدم بـر مصـلحت              
 . كرد تا كار پيش رودشخصي است و بايد آن را تحمل

گيـري    روشن است كه پيروي از اكثريت در مواردي است كـه جـاي رأي             
باشد و رأي اكثريـت بـا اصـولي كـه همـة اعضـا در ابتـدا بـراي كـار خـود                        

اند منافات نداشـته باشـد وگرنـه رأي اكثريـت اگـر بـرخالف اصـول                پذيرفته
كننـد و در   س مي مثال جمعي شركتي توليدي تأسي    . اساسي باشد، ارزشي ندارد   

كنند كه بايـد اقـدامات ايـن مؤسسـه بـرخالف       نامة شركت قيد مي     متن اساس 
در اين صورت اگر بخواهند دست بـه كـاري زننـد كـه     . موازين شرعي نباشد 

بدون ترديد خالف شرع است، اين تصميم ولو به اتفـاق آرا تصـويب شـود،                
يرفته شده بود ولـي     اما اگر اين رأي موافق همة اصول پذ       . ارزش پيروي ندارد  

با سليقة يك يا چند نفر جور نيامد، در اين صورت بايد ديد نظر بيشتر اعضـا                 
 نظر را گرفت و اجرا كرد، چون اين مطلـب را همـه از ابتـدا                  چيست و همان  

بدين ترتيب هيچ يـك نبايـد       . اند كه تصميمات اكثريت قابل اجراست       پذيرفته
 . و از همكاري سر باز زنندگيري كنند پس از تصويب و تصميم كناره
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هاي مختلـف، ابتـدا بايـد كمـال           همچنين در انتخاب افراد براي سمت     
بـازي و خويشـاوندي را در         كاري، رفيق   گونه مالحظه     دقت را نمود و هيچ    

انتخاب افراد دخالت نداد و تنها به مصـلحت كـار و لياقـت و شايسـتگي              
طرفـي،    عمل آمد و با بـي       بههاي الزم     كه دقت   افراد انديشيد اما پس از اين     

هايي برگزيده شـدند، از آن پـس    انتخابات انجام شد و كساني براي سمت      
بايد آنان را با نهايت صميميت تأييد كرد و همكاري نمود تا در كار خـود       

 .موفق گردند، هر چند نتيجة اين انتخاب برخالف نظرشخصي باشد
ه پاية اساسي بـراي     كنيم ك   از دقت در مجموع شرايط باال، مالحظه مي       

پيشرفت يك كار جمعي، عالوه بر ايمان به هـدف، احسـاس مسـئوليت،              
دار و بـا     انسانِ خويشـتن  . تسلط بر خويشتن و مبارزه با خودخواهي است       

تواند در يك كار گروهي شـركت كنـد    نگرد مي اراده كه به ديگران هم مي     
مفيـد بـودن    ها براي     و اين خودسازي، اصل بزرگي است در تربيت انسان        

 .به حال خود و جامعه
وقتي مسلمانان از جهادي سهمگين برگشته بودند، پيامبر اكرم به آنـان            

آن «: با شگفتي پرسـيدند   . تر آماده كنيد    خود را براي جهادي بزرگ    : فرمود
 .»جهاد با خود«: فرمود» جهاد ديگر كدام است؟

*** 
ب محدود كتاب   اين است چهرة انسانِ اسالم، در حدودي كه در چهارچو         

 .توانستيم معرفي كنيم مي
 .گرا بين ولي هدف انديش و واقع  انساني درستـ
پذيرد ولي به آفريـدگار دانـا و          شناسد و مي     انساني كه طبيعت را مي     ـ

ورزد و از او هـدايت        توانا و پرمهـر طبيعـت نيـز ايمـان دارد، عشـق مـي              
 .پسندد مي» او«خواهد و همواره در پي آن است كه به راهي رود كه  مي
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 انساني كه خود را موجودي وابسـته بـه حـق و پيوسـته بـه ابـديت                   ـ
هـاي جاويـد كـار و تـالش           گاه بازده   زندگي بازپسين را كه تجلي    . يابد  مي

بيند و به همين جهت در هر كـار روي همـة              خود اوست فرا راه خود مي     
 .كند اش محاسبه مي هاي فردي و اجتماعي اين جهاني و آن جهاني بازده
هـاي انديشـمند و     انساني كه هم به انديشه و تجربـة خـود و انسـان      ـ

، اين سرچشـمة عـالي آگـاهي،        »وحي«گذارد، هم با      آزمودة ديگر ارج مي   
او در شناخت راه زندگي از همة اين منابع آگاهي استفاده و بـر              . آشناست

 .ها ناسازگاري بيابد كه ميان آن آن كند، بي ها تكيه مي آن
در طبيعت و در جامعه آگـاه اسـت   » خود«ني كه به نقش خالق      انسا ـ

» امانتي«رسالتي است بس بزرگ و      » رسالت سازندگي «و دريافته است كه     
است بس پرارج كه به او سپرده شده و اگـر بخواهـد انسـان بمانـد بايـد                   

 .همواره مراقب اين رسالت و اين امانت باشد
هـاي جامعـه و نقـش         دي انساني كه در عين شناخت صحيح قانونمن       ـ

هـا، بـه ايـن        مؤثر بنيادهاي اجتماعي در ساختن افراد و شكل دادن بـه آن           
اصل هم توجـه دارد كـه انسـان موجـودي اسـت ديگرگونـه، موجـودي                 

توانـد در     هـر حـال مـي       مانند، موجودي كه به     برخوردار از خودجوشي بي   
 .»خودساز«موجودي است . شكل دادن به خودش مؤثر باشد

تـرين مراحـل      ي كه خودسازيش او را بـه بهتـرين و ارزنـده            موجود ـ
تـر    آمـاده » سـازي   محـيط «همچنـين او را بـراي       . رسـاند   كمال شخصي مي  

 .اش مكمل يكديگرند »سازي محيط«و » خودسازي«كند يعني  مي
» خـودي « موجودي خودساز كه با معيارهاي اصيل خودسازي اسـالم،           ـ

 و جوش باتني سالم و رواني نيرومند و       فعال، بااراده، آگاه، پرشور و پرجنب     
ها چيره شده و      ها و خودپسندي    سازد كه برخودخواهي    اخالقي پسنديده مي  
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هاي سركش را مهار كرده و شيفتة خدمت بـه خلـق در راه رضـاي                  هوس
حق اسـت؛ خـدمتي همـراه بـا فـداكاري خـود او و همكـاري ديگـران،                   

بـه هـم پيوندشـان    مشي مشـترك   همكاري با همة كساني كه هدف و خط   
 .وجود آورده است ها امت و جماعتي فعال و پراثر به داده و از آن

انسان اسالم با استفاده از اين معيارها و راههاي روشـن، خـود را بـراي                
خـويش را  » محـيط اجتمـاعي  «سـازد تـا    تالش و كوشش جمعي آماده مـي     

ز عـدالت  بسازد؛ محيطي سالم و نوراني از فروغ اسالم، محيطي برخـوردار ا   
و فضــيلت در قلمــروي خانــه و خــانواده، در قلمــروي جامعــه، همــراه بــا 

 .گذاري صحيح به عوامل معنوي و روحي، فرهنگي، اقتصادي و اداري ارج



 خانواده  



 فرد و جامعه
 جمعي زندگي دسته

جمعـي زنـدگي      صـورت دسـته     برخي از جانـداران اجتماعينـد، يعنـي بـه         
. ها  ر عسل، موريانه و بسياري از انواع ميمون       كنند، از قبيل مورچه، زنبو      مي

گاهي از نظامات بـس پرمعنـي    » گروه زي «زندگي اجتماعي اين جانداران     
 .و جالبي برخوردار است

تـرين و     است كـه پرتنـوع    »  زي  گروه«انسان هم جانداري اجتماعي و      
 .ترين نوع زندگي اجتماعي را دارد جالب
 

 جامعه
ي از يك سلسله پيوندهاي طبيعي يـا        جمعي معموال ناش    زندگي دسته 

صورت يك گروه  كند و به اي را به هم مربوط مي ارادي است كه عده
» جامعـه «ايـن گـروه بـه هـم پيوسـته را      . آورد به هم پيوسـته درمـي     

 .نامند مي
 

 اقسام جامعه
جامعه انواع گوناگون دارد و از جهات مختلف به اقسـام مختلـف تقسـيم           

 .شود مي
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سام محدود و كوچكند، مانند خانواده، و برخـي ديگـر       برخي از اين اق   
 ... گسترده و بزرگند، مانند قبيله، كالن، ملت و 

 
 خانواده

ترين شكل جامعة انسـاني خـانواده اسـت           ترين و قديم    ترين، كوچك   ساده
هـا و پيونـدهاي       آيـد و كشـش      وجود مـي    كه از زن و شوهر و فرزندان به       

 .كند  ميمتعددي اعضاي آن را به هم مربوط
 

 قبيله
شوند، معموال بـراي خـود همسـري          وقتي فرزندان يك خانواده بزرگ مي     

هـاي جديـدي پديـد        هـا خـانواده     آورنـد و از آن      گيرند و فرزنداني مي     مي
هم پيوسـته     تدريج چند خانوادة به     به اين ترتيب از يك خانواده به      . آيند  مي
ـ        وجود مي   به ه نيـاي مشـتركي   آيند كه بـا يكـديگر خويشـاوندي دارنـد، ب
، »خانـدان «دهنـد كـه       تري را تشكيل مي     رسند و واحد اجتماعي بزرگ      مي

  1.شود ناميده مي» قبيله«يا » طايفه«، »ايل«
 

 2كالنْ
در برخي از نقاط جهان به يـك نـوع ديگـر از همبسـتگي ميـان افـراد و                    

ايـن  . گيـرد   مانند ريشـه مـي      خوريم كه از يك پيوندِ افسانه       ها برمي   خانواده
كه خود را به يك نياي  مشترك، يعني انسـاني كـه               ها به جاي اين     خانواده
اين  از چيزي يا گياه حيوان، به شمرند، منسوب رسد، وي به ها  آن همة نسب

                                                 
 .شود اند و گاه ميان معني آنها تفاوت مختصري ديده مي معني ها گاهي هم  اين واژه.1
2. Clan :   صورت يـك   اين كلمه در زبان انگليسي به معني قبيله و طايفه است ولي اكنون به

 .شود اصطالح علمي درآمده و بر خانواده و خاندانهاي توتمي اطالق مي
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انـد و ايـن پيونـد         صورتي مرموز بدان پيوسته     پندارند كه به    قبيل وابسته مي  
روهي كـه خـود      و گ  1»تُوتِم«اين نياي موهوم    . هاست   خويشاوندي آن   ماية

 .ناميده شده است» كالن«را به يك توتم وابسته بدانند 
 
 ملت

تـر اجتمـاعي    تر، به يك واحد بـزرگ      در جامعة بشري، در مراحل پيشرفته     
ملـت عبـارت اسـت از افـراد،         . ناميده شده اسـت   » ملت«خوريم كه     برمي

نـگ  هاي متعدد كه نژاد مشترك، يا سرزمين، زبان و فره           ها و قبيله    خانواده
 .هم پيوسته باشد ها را به مشترك آن

 
 هاي ديگر اجتماعي بندي گروه

پيونـدهاي اجتمـاعي    . چـه گفتـيم نيسـت       پيوند اجتماعي منحصـر بـه آن      
هاي اجتماعي ديگـري      بندي  گوناگون ديگر نيز وجود دارند كه منشأ گروه       

 .اند، از قبيل پيوندهاي صنفي، طبقاتي، مذهبي و مسلكي شده
 

 و مسلكيجامعة عقيدتي 
تـرين و بـارورترين پيونـدهاي اجتمـاعي، پيونـد فكـري و                يكي از مترقي  

هاي معتقد به يك راه، يعني يك مذهب يا مسـلك          عقيدتي است كه انسان   
اي داراي هـدف و       ، يعني جامعـه   »امت«ها يك     پيوندد و از آن     را به هم مي   

آن توانـد     پيوند فكري و عقيـدتي مـي      . آورد  وجود مي   مشي مشترك به    خط
الشـعاع خـود      قدر نيرومند و پراثر باشد كه همة پيوندهاي ديگر را تحـت           

 .هاي بعد با اين مطلب بهتر و بيشتر آشنا خواهيد شد در بخش. قرار دهد
                                                 

1   . Totem 
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از ميان همة پيوندهاي اجتماعي كه يـاد كـرديم، اسـالم بـه دو پيونـد                 
اهميت اساسي داده  است؛ يكي پيوند فكـري و عقيـدتي و ديگـر پيونـد                 

كنـيم و     ما مطلب را با بحث پيرامون پيوند خانوادگي دنبال مي         . نوادگيخا
بحث دربارة پيوند فكري و عقيـدتي و آثـار آن را بـه بخـش مربـوط بـه                    

 .گذاريم وا مي» جامعة اسالمي«
 

 ازدواج
 

بِناء نِياِلَي اهللاِ مِنَ الْتَزويجِما ب بالمِ اَحفِي الْاِس . 
 1».تر از ازدواج باشد وجود نيامده كه نزد خدا محبوب در اسالم هيچ سازماني به«

 )ص(رسول خدا 
 

 پيوند طبيعي ميان زن و مرد
دست آفرينش ميان زن و مرد، گرايش و كششي طبيعي نسبت به يكديگر             

سوي زندگي مشـترك بـا    پيوندد و به وجود آورده كه آن دو را به هم مي    به
اين گرايش يـا    .  تشكيل دهند  كشاند تا هستة اصلي خانواده را       يكديگر مي 

ميل طبيعي همان ميل جنسي است كه مانند اميال غريـزي ديگـر بايـد در                
 .جهت صحيح خود قرار گيرد تا در خدمت انسانيت درآيد

 

 پيوند همسري
گيرد ولـي      مي  زندگي مشترك دو همسر در آغاز غالبا از ميل جنسي ريشه          

 همبستگي عميق روحـي     تدريج به نوعي    شود و به    در اين حد متوقف نمي    
شـود كـه از آن بـه       و عاطفي، اقتصادي و اجتماعي ميان آن دو كشانده مي         

 .كنيم تعبير مي» زناشويي«يا » پيوند همسري«
                                                 

 .409 من اليحضُوالفقيه، شيخ صدوق، ص .1
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 پيمان همسري
دنبال احساس تمايل قلبي به ايجاد پيوند ميان خود با يكديگر          زن و مرد به   

 زنـدگي انسـان از      اين پيمان در  . بندند  مي» عقد ازدواج «پيمان همسري يا    
اهميت خاصي برخوردار است زيـرا موجوديـت دو انسـان را از جهـات               

پيوندد و نخستين محـيط زنـدگي نـوزاد انسـاني را بنيـان             بسيار به هم مي   
نهد و از اين راه روي جسم و جان و انديشه و عمل آيندة او بسي اثـر          مي
ي مقـدس   به همين جهت پيمان ازدواج ميان ملل مختلـف امـر          . گذارد  مي

هاي حقوقي مختلف به آن و مسائل مربـوط بـه             شود و در نظام     شمرده مي 
 .آن توجه خاصي شده است

 
 ارزش و اهميت ازدواج از نظر اسالم

اسالم نيز در نظام اجتماعي خود بـه مسـألة ازدواج اهميـت فراوانـي داده             
قـدر    و پيشوايان عـالي   ) ص(در آيات قرآن و در سخنان پيامبر اكرم       . است

در گفتـار   . خوريم  هاي فراوان دربارة ازدواج برمي      گر اسالمي به تشويق   دي
نقل شده، ساختن و بنيان نهادن خـانواده      ) ص(اول بحث كه از پيامبر اكرم     

 .تر شناخته شده است گذاري ديگر محبوب پيش خدا از هر بنيان
 

 هدف اساسي ازدواج
 :هدف اساسي ازدواج در اسالم عبارت است از

 .نون آرامش براي دو همسرـ ايجاد كا1
وجود آوردن نسل جديد و تربيت كردن فرزنداني تندرست، باايمـان         ـ به 2

 .و نيكوكار
 : سورة روم چنين آمده است21دربارة هدف اول، در آية 
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                ـنَكُميـلَ بعج ها وكُنُوا اِلَيواجاً لِتَساَز مِنْ اَنْفُسِكُم مِنْ آياتِه اَنْ خَلَقَ لَكُم و
ّةًمدياتٍوĤَل ةً اِنَّ في ذلِكمحر مٍ ونَ لِقَوتَفَكََّروي . 

كه از خود شما برايتان همسراني آفريـد تـا            اين) خدا(هاي او       از نشانه «
. وجـود آورد    ها آرام گيريد و ميان شما دوستي و دلسـوزي بـه             در كنار آن  

 ».ها هست راستي كه در آن براي مردمي كه بينديشند نشانه به
باشند، » آرامِ جان يكديگر  «زن و شوي مسلمانِ پيرو قرآن بايد همواره         

، »مـودت و رحمـت  «ها از كامجويي بسي فراتر رود و به مرحلة        روابط آن 
دار، همراه با دلسوزي و خيرخواهي نسـبت بـه            يعني دوستي پاك و ريشه    

 .يكديگر رسد
ي از  براساس اين آيه هدف طبيعي عقد ازدواج بايد همان هـدف اصـل            

بنـابراين عقـد ازدواج از    . ها باشـد    ، يعني همسران و جفت    »َازواج«خلقت  
نظر اسالم صرفاً يك قرارداد براي قانوني كردن كامجويي جنسـي نيسـت،        

هـا    اي ميان دو همسر است كه همة وجود آن          جانبه  بلكه قرارداد پيوند همه   
هـا    آن. دهد  ه مي ها رنگ و آهنگي كامالً تاز       به زندگي آن  . بندد  را به هم مي   

» فـرد «ها  آورد، به طوري كه ديگر هيچ يك از آن         را از تنهايي واقعي درمي    
 .و مكمل يكديگر» جفت«شود، يعني  مي» زوج«. ماند نمي» تك«و 

 : سورة شوري چنين آمده11هدف دوم، در آية  دربارة 
  و مِنَ الْاَنْعامِ اَزواجاً    اجاًفاطِرُ السّمواتِ والْاَرضِ جعلَ لَكُم مِنْ اَنْفُسِكُم اَزو       

ءكَمِثْلِه شَي سفيهِ لَي ؤُكُمذْرصيرُيالْب ّميعالس وه و . 
ها و زمين، براي شما از جنس خودتان همسـراني     پديد آورندة آسمان  «

چيـز ماننـد      ها، تا بر شمار شما بيفزايد، هيچ        آفريد و از چارپايان هم جفت     
 ». بينااو نيست و اوست شنواي
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در روايات اسالمي كه در زمينة انتخاب همسر آمـده روي ايـن نكتـه               
در . تكيه شده كه همسري انتخاب كنيد كه فرزنـد بيـاورد و عقـيم نباشـد             

 :نقل شده كه فرمود) ص(روايت معروفي از پيامبر اكرم
هاي نو آوريد تا بر شمار شـما افـزوده    با يكديگر ازدواج كنيد و نسل     «
 ».شود
 

  همسرانتخاب
ترين مسائل مربوط به ازدواج و تشكيل كانون خـانوادگي            يكي از حساس  

 .در اين زمينه بايد به چند مسأله توجه شود. مسأله انتخاب همسر است
 . آزادي در انتخاب همسرـ
 . كُفْو بودن، يعني صالحيت كلي براي همسريـ
 معيارهايي كه بايد در تشخيص ايـن صـالحيت مـورد توجـه قـرار                ـ
 .رندگي

 .توانند همسر يكديگر شوند  كساني كه نميـ
 . خواستگاريـ
 

 آزادي در انتخاب همسر
آزادي در انتخاب همسر از اصولي است كه در اسالم سخت مـورد عنايـت و             

خـاطر    توجه قرار گرفته است، زيرا زنـدگي زناشـويي هنگـامي مايـة آرامـش              
و اخالقي وجـود  خواهد بود كه ميان دو همسر توافق فكري و تناسب روحي    

اين هماهنگي وقتي كامل و قابل اعتماد خواهد بـود كـه انتخـاب              . داشته باشد 
همسر با مطالعه و آزادي و اختيار كامـل طـرفين انجـام گيـرد و زن و شـوهر       
دربارة اصل تصميم يعني  ازدواج و در انتخـاب همسـر كـه شـريك زنـدگي            

 ايـن صـورت چگونـه     خواهد بود، اجبار و اكراهـي نداشـته باشـند، در غيـر              
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اي اسـتوار و متـين داشـته     توان انتظار داشت كه زندگي همسـري پايـه         مي
 .خاطر طرفين گردد باشد و منشاء صفا و آرامش

طبق مقررات اسالمي اولين شرط صحت عقد ازدواج اين است كه در            
، يعنـي در پيشـنهاد ازدواج بـه همسـر           »ايجاب«بستن اين قرارداد، زن در      

، يعني پذيرفتن اين پيشنهاد، رضايت      »قبول« و شوهر در     مورد عالقة خود،  
هـاي مختلـف،    پيشـوايان اسـالم بـه مناسـبت    . و اختياركامل داشته باشـند    

ها مشورت شـده،    خصوص در مواردي كه در زمينة انتخاب همسر با آن           به
رضـايت كامـل طـرفين ازدواج       «انـد، كـه       جداً روي اين مطلب تكيه كرده     

ام عقــد ازدواج اســت و در ايــن مــورد شــرط اصــلي صــحت و اســتحك
مراجعـه و اظهـار     ) ع(جواني به امام ششم   . »گونه تحميل جايز نيست     هيچ

خواهند او را به قبـول عقـد ازدواج بـا دختـري              كرد كه پدر و مادرش مي     
اش نيست و خود عالقه دارد بـا دختـر ديگـري       وادار كنند كه مورد عالقه    

 :ام فرموداينك وظيفة او چيست؟ ام. ازدواج كند
 ».ازدواج با همسري را بپذير كه مورد عالقة تواست«

يادآوري اين نكته الزم است كه پدر و مادر نبايـد فرزنـد خـود را بـه                  
 .ازدواجي مجبور كنند كه او بدان راضي نباشد

 
 اجازة پدر براي ازدواج دختر

در تعاليم اسالم توصيه شده كـه دختـران بـا اجـازة پـدرها ازدواج كننـد و                   
نظران علوم اسالمي اين اجازه را شرط الزم براي ازدواج            سياري از صاحب  ب

 :در اين زمينه الزم است به نكات زير توجه شود. اند دختران شمرده
جا كه ازدواج منشـأ ارتبـاط اجتمـاعي دو خـانوادة زن و شـوهر                  ـ از آن  1

از  همسر انتخاب در كه شود مي توصيه دو، هر دختران، و پسران به است،



 349    خانواده 

 

ايـن نظرخـواهي و    . هـا مشـورت كننـد       پدر و مادر خود نظرخواهي و با آن       
مشورت، هم نوعي احترام و محبت نسبت به پدر و مادر و سپاسـگزاري از               

كشـند و     ها و زحماتي است كه براي بزرگ كردن و تربيت فرزنـدان مـي               آن
هم، كمكي به افزايش تفاهم و پيوند خـانوادگي ميـان بسـتگان نزديـك دو                

و  تجارب شخصـي   از استفاده براي مناسب راهي همه از باالتر و است همسر
 .ها در انتخاب همسر و رفتار صحيح زناشويي است اطالعات اجتماعي آن

هـاي   شود كه در راهنمايي فرزندانشان، خواسـته   مي  ـ به پدرها و مادرها توصيه     2
 در نظـر  ها بايـد در آن زنـدگي كننـد    اي را كه آن ها و شرايط تازه   صحيح آن 

گيرند و توجه داشته باشند كه ازدواج و همسرگيري در درجـة اول مربـوط               
ها و زندگي آيندة او و فرزندان آيندة اوست، نه به خـود پـدر و                   آن  به فرزند 

هـاي اصـيل و       هـا در درجـة اول بـه ارزش          بنابراين در ايـن مشـورت     . مادر
ـ            هـاي   ه ارزشاساسي كه بايد در همسر فرزندشان باشـد توجـه كننـد، نـه ب

بنـد مسـائل موهـومي از قبيـل      كـه پـاي   درجه دوم يا سوم، چه رسد به ايـن    
 .ثروت يا موقعيت اجتماعي خانوادة همسر باشند

نظـران علـوم اسـالمي كـه اجـازة پـدر را شـرط الزم                  ـ آن دسـته از صـاحب      3
كـه   است روشن .اند  پذيرفته دوشيزگان مورد در فقط را شرط اين شمرند،  مي

براي اين گـروه اهميـت خاصـي دارد و دخالـت دادن نظـر پـدرِ                 اين اقدام   
 .باشد داشته فراواني ارزش ها آن براي تواند مي دورانديش و باتجربه و دلسوز

تـأمين   راه در راستي  به او كه است وقتي تا پدر اجازة دانستن شرط باال، مورد درـ  4
ـ               ر او، هـر   مصالح فرزندش بكوشد، نه در راه تحميل نظر و خواستة خـود ب

شود كه پدر بـرخالف      جا تشخيص داده  هر. چند برخالف مصلحت او باشد    
هـاي   مصلحت فرزنـد و بـه زيـان او، دنبـال تحقـق بخشـيدن بـه خواسـته             

 بـا   خويشتن است، وظيفة مسئوالن اجتماع است كه به اين كار رسـيدگي و            
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استفاده از اختياراتي كـه قـانون الهـي بـه حـاكم عـادل اسـالمي داده                  
 .دختر را تأمين كنندمصلحت 

 
 كُفْو بودن يعني صالحيت كلي براي همسري

 :فرمايد مي) ص(رسول خدا
ها همسر بگيريد و بـراي نسـلي          ازدواج كنيد و از ميان آن     » كفوها«با  «

هايي كـه بـا       در جامعه . »كه بايد از شما پديد آيد بهترين زمينه را برگزينيد         
 قبيلــه بـراي خـود امتيــازات و   شــوند، غالبـاً هـر   اي اداره مـي  نظـام قبيلـه  

افتخاراتي قائل است و به موجب اين افتخارات واهي و ادعـايي، خـود را        
ها گاهي رنـگ نـژادي بـه خـود           اين امتيازطلبي . شناسد  برتر از ديگران مي   

هــا بــراي خــود نســبت بــه  نظيــر امتيــازاتي كــه سفيدپوســت. گيــرد مــي
چـه در   نگ ملـي، نظيـر آن     گاه هم ر  . ها قائلند   پوست  ها يا سرخ    پوست  سياه

هـاي    در جامعـه  . شـود   ميان برخي از ملل، حتي ملل امروز دنيا، ديده مـي          
طبقاتي امتيازهاي ادعايي ميان طبقات مختلف از قبيل روحانيان، نظاميـان،           

 . حكمفرماست... بازرگانان، سياستمداران، كارفرمايان و 
 خـانواده، يـك    ها اين است كه اعضاي يك       يكي از آثار اين امتيازطلبي    

صنف يا يك طبقه همواره مقيد باشند جز در ميان خود ازدواج نكننـد يـا                
هاي   اگر با افراد خارج از اين خانواده ازدواجي پيش آيد، حتماً از خانواده            

پوسـت ممنـوع      سفيدپوست از ازدواج با سـياه     . سرشناس و معروف باشند   
رفرمـا حـق نداشـته      باشد، پسر يا دختر يك روحاني نظامي، بازرگان يا كا         

اين شيوة ناپسند در ميان     . باشد با دختر يك كارگر يا كشاورز ازدواج كند        
ايـن  . بيش معمـول اسـت      و  هنوز هم كم  » اشراف«هاي به اصطالح      خانواده
درآمـد و     هاي كم   ها عمال با ازدواج فرزندانشان با فرزندان خانواده         خانواده

 .كنند  سخت مخالفت ميندارند،» باال«محروم كه مشاغل به اصطالح 
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) ص(از پيـامبر اكـرم    . گونه امتيازطلبي را محكوم كرده است       اسالم اين 
 :نقل شده كه فرمود

 » اَلْمؤْمِنُونَ بعضُهم اَكْفاء بعض«
  1».ارج يكديگرند هاي باايمان همتاي هم انسان«

. زني را بـراي همسـري پسـنديد و بـا او ازدواج كـرد              ) ع(امام چهارم 
كه امام با زني ازدواج كرده         بود و از اين    2 داشت كه از گروه انصار     دوستي

اين ناراحتي و نگرانـي او را برانگيخـت       . كه سرشناس نيست ناراحت شد    
پس از تحقيق معلـوم شـد كـه آن    . تا دربارة حسب و نَسب او تحقيق كند  

ب بـه ايـن ترتيـ     . اسـت » بنـي شَـيبان   «هاي اشرافي     بانو از يكي از خانواده    
از ازدواج تـو  «: نگراني او برطرف شد، با خوشحالي نزد امام آمد و گفـت           

گفـتم امـام بـا زنـي          با خـود مـي    . با اين زن همواره دلخور و نگران بودم       
ناچـار بـه    . گفتنـد   مردم هم همين را مي    . ازدواج كرده كه سرشناس نيست    

وجو پرداختم تـا خـانوادة او را شـناختم و معلـوم شـد از                  تحقيق و پرس  
 :در پاسخ او فرمود) ع(امام چهارم» . شيبان است خاندان بني

خداوند اسـالم  . بينم فكرتر از آن باشي كه مي    كردم تو خوش    گمان مي «
شـدند    را آورد و در پرتو آن كساني را كه طبقات پايين اجتماع شمرده مي             

ها را جبران كرد و كاري كرد كه ديگركسـي نـاچيز و               وكاستي  باال برد، كم  
ارجـي و حقـارت       هـيچ مسـلماني در معـرض كـم        . ج شمرده نشـود   ار  كم

  3».نيست
                                                 

 .49، ص 14 وسائل، ج .1
در مدينه؛ كساني كه اهل مدينـه بودنـد و بـه اسـالم ايمـان           ) ص( انصار يعني ياران پيامبر    .2

 .آوردند
 .50، ص 14 وسائل، ج .3
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بنابراين در جامعة اسالمي نژاد، مليت، موقعيت خـانوادگي و عـواملي            
از  اين قبيل هرگز نبايد مانع ازدواج و همسـري دو مسـلماني گـردد كـه                  

 . خواستار ازدواج با يكديگرند و صالحيت ازدواج با يكديگر را دارند
 

 يي كه در انتخاب همسر بايد مورد توجه قرار گيردمعيارها
نخستين معيار در انتخاب همسر ايمان اوست، ايمان بـه اسـالم   : ـ ايمان 1

جامعـة اسـالمي   . و راه راست زندگي كه بشريت را به آن فراخوانده است  
در هـر جامعـة ايـدئولوژيك، ايمـان بـه           . يك جامعة ايـدئولوژيك اسـت     

اصـلي گـردش چـرخ زنـدگي آن جامعـه و            ايدئولوژي آن جامعه محـور      
هايي است كه بـراي زنـدگي بشـر     موتور محرك آن جامعه به سوي هدف    

هـاي اجتمـاعي      بنابراين در همة قـوانين و نظـام       . در نظر گرفته شده است    
 .اي بايد به عوامل تقويت يا تضعيف ايمان توجه شود چنين جامعه
ف از ازدواج صـرفاً  هاي گذشته گفتيم كه از ديدگاه اسالم هد     در بحث 

كامجويي جنسي نيست، بلكه تشكيل كانون سالم خانوادگي است كه اوال،      
و ثانيا، محـيط    . براي دو همسر كانون هماهنگي و الفت و صميميت باشد         

تـر و     شده  مناسبي براي پيدايش و رشد فرزنداني كه بتوانند اعضاي ساخته         
 .مي باشندتر براي امت، يعني جامعة ايدئولوژيك اسال سازنده

روشن است كه شرط اول رسيدن به اين دو هدف اين اسـت كـه هـر دو               
گاهي ديـده  . بند باشند همسر به اسالم مؤمن و معتقد و هر چه بيشتر بدان پاي  

 به اين نظـر    1،»تِلُرانس«حساب روشنفكري، آزادمنشي و       شود كه كساني به     مي
                                                 

1. Tolerence   چــون در بحثهــاي بــه اصــطالح روشــنفكرانه، زيــاد روي ايــن كلمــه تكيــه
اسـت و  » تـاب و تحمـل  «س در اصل به معني تلران. شود، ناچار شديم عيناً آن را بياوريم    مي

ولي متأسـفانه بسـياري از   » تاب و تحمل آرا و عقايد ديگران را داشتن   «در محاورات امروز    
 .كنند اشتباه مي» اعتنايي به اصول تفاوتي و بي بي«افراد آن را با 
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. ن و مـرد باشـد     گرايش دارند كه اختالف در مذهب نبايد مـانع ازدواج ز          
ايمـان   ايمان، بـي  چه اشكال دارد كه يك مرد مسلمان باايمان با يك زن بي    

عكـس يـك      يـا بـه   . ايمان به قرآن و پيامبر اسالم ازدواج كند         به خدا يا بي   
عقيـده بـه      عقيدة به خدا يـا بـي        بانوي مسلمانِ باايمان، همسر يك مرد بي      

 اسالم و قرآن گردد؟
 آن  الح روشنفكرانه و آزادمنشانه غالباً نشـانة اصط  هاي به   اين نوع سؤال  

كننده نـه از ازدواج آن برداشـتي را دارد كـه در آغـاز ايـن                     است كه سؤال  
ــن،    ــه از مــذهب آن برداشــتي را كــه شايســتة هــر دي ــيم و ن بحــث گفت

طور كه از خود اين كلمـه         اگر مذهب، همان  . خصوص دين اسالم است     به
 يعني راه و روش و آيين زندگي باشـد،          راستي مذهب،   شود، به   فهميده مي 

راسـتي پيونـد      هاي گذشـته گفتـيم، بـه        طور كه در بحث     و اگر ازدواج، آن   
روحي و قلبي دو همسر و سازندة محيطـي صـميمي و پـر از همـاهنگي                 

توان از دو انسان، يكي مـؤمن         براي هر دو در نظر گرفته شود، چگونه مي        
يا مـؤمن و معتقـد بـه مسـلك يـا            عقيده    ايمان و بي    و معتقد و ديگري بي    

 وجود آورد؟ مذهبي ديگر، چنين پيوندي و چنان محيط و كانوني به
 شـدن    تجربة عملي نشان داده كه ايـن نـوع ازدواجهـا يـا بـه سسـت                

ها در راه و روش و مذهب خود          تدريجي هر دو همسر ياالاقل يكي از آن       
هم خطـري بـزرگ   اين هر دو  . ها  انجامد، يا به سردي و ناسازگاري آن        مي

براي يك جامعة عقيدتي و مسلكي است و هم خطـري بـراي سـعادت و              
تـر بـراي ايمـان و     ها خطري بس بزرگ خوشبختي دو همسر و بدتر از آن  

 .سعادت فرزندان ايشان
تـوان در انتظـار پيـدايش و          راستي آيا در يك خانوادة دو عقيدتي مـي        

 ود؟رشد صحيح فرزندان معتقد و مؤمن به راه اسالم ب
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همبستگي عقيـدتي ميـان     : ـ درستي، پاكدامني و فضايل اخالقي ديگر      2
دو همسر، شرط الزم براي ازدواج است، ولي شرط كافي نيست و بايد به              

يكي از  . هاي اخالقي همسر، توجه شود      خصوص جنبه   مسائل ديگر نيز، به   
اي   ازدواج بـه ابـوجعفر نامـه       كنـد كـه دربـارة       نقل مـي  ) ع(ياران امام دهم  

 :پاسخي به خط او به دستم رسيد كه. نوشتم
وقتي خواستگاري نزدتان آمد كه دينداري و اخـالق او      : پيغمبر فرمود «

بخش است، به ازدواج با او اقدام كنيد، اگر نكنيد در زمين              برايتان رضايت 
 1».انحراف و بحراني بزرگ روي خواهد داد

امـه نوشـت و آن      يكي ديگر از ياران آن امام در همـين زمينـه بـه او ن              
 :حضرت در پاسخ او چنين نگاشت

هركس به خواستگاري نزد شما آيد كه از دينـداري و درسـتكاري او              «
 2»... اگر نكنيد . راضي هستيد، به ازدواج با او اقدام كنيد

رسيده، روي عفـت و پاكـدامني       ) ع(در روايت ديگر كه از امام صادق      
 3.همسر تكيه شده است

مرد مسلمان بايد بكوشد    : ي تأمين هزينة زندگي   ـ توانايي كافي برا   3
بنـابراين الزم   . وسايل زندگي خود و همسر و فرزندان خود را فراهم كند          

) ع(از امام صـادق   . است قبال توانايي او بر انجام اين مسئوليت محرز شود         
 :روايت شده كه فرمود

 4».است كه پاكدامن و بر تأمين زندگي توانا باشد همسر مناسب كسي«
                                                 

 .51، ص 14 وسائل، ج .1
 .51، ص 14 وسائل، ج .2
 .7 و 5 هاي ، شماره52، ص 14 وسائل، ج .3
 .7 و 5هاي  ه ، شمار52، ص 14 وسائل، ج .4
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يكـي  : هاي آن دو    ـ تناسب فكري دو همسر و هماهنگي ميان خواسته        4
از عوامل بسيار مـؤثر در موقعيـت ازدواج و بـه دنبـال آن سـامان يـافتن                   

هـا و     زندگي مشترك دو همسر، تناسب فكـري و همـاهنگي در خواسـته            
شـود كـه ميـان     اين هماهنگي سبب مي. تمنياتي است كه در زندگي دارند     

نظـر   تالف پيش آيد و اگر هم در يك يا چند مورد اخـتالف      تر اخ   ها كم   آن
كـه    صـورت اسـت     تنها در ايـن     . آساني موفق به حل آن شوند       پيدا كنند به  

توان اميد داشت كه ازدواج ماية رهايي از رنج تنهايي و منشاء سعادت               مي
و خير و بركت گردد وگرنه ازدواجي كه با اصـطكاك و درگيـري دائمـي             

مراه باشد از عوامـل وحشـتناك تبـاهي زنـدگي ايشـان،             ميان دو همسر ه   
 .هاست فرزندان و بستگان نزديك آن

 :بخشند كه همسراني به زندگي صفا و آرامش مي
 . مفهوم ازدواج انساني را درك كرده باشندـ
كه بـراي همسـر خـود شـريك زنـدگي هسـتند دوسـتي          در عين آن ـ

 .مهربان و همكاري وفادار نيز باشند
 .هاي مختلف زندگي تشريك مساعي الزم را داشته باشند ه در زمينـ
 .گذاري نسبت به يكديگر دوري كنند  از هر نوع تكبر و منتـ
خاطر يكديگر و احترام متقابل بـه حقـوق طـرفين              در جلب رضايت   ـ 

 .كوشا باشند
 

 راه انتخاب همسرِ متناسب و حدود تحقيق الزم در اين زمينه
جـا كـه     هـاي مختلـف تـا آن        وردنظر در زمينه  تحقيق كافي دربارة همسر م    

بتوان با روشني براي انعقاد يـك پيمـان مسـتحكمِ غيرمحـدود بـه زمـان،             
 .تصميم قاطع گرفت امري الزم و غيرقابل انكار است
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انگاري و اتخاذ تصميم عجوالنه در اين مـورد كـه تنهـا               هر گونه سهل  
 بسـتگان و    تحت تأثير احساسـات جـواني يـا ناشـي از تحميـل و اجبـار               

امـا  . هاي بعـدي گـردد    ها و پشيماني    بسا موجب ناراحتي    دوستان باشد چه  
هايي كه منشاء     هاي مفيد و عاقالنه در اين مورد را نبايد با معاشرت            تحقيق

هـاي    گونـه معاشـرت     ايـن . آن تنها هوس هاي زودگذر است اشـتباه كـرد         
ـ               ه شـناخت   نامحدود را هر چند تحت عناويني فريبنـده از قبيـل عالقـه ب

توان تجويز كرد زيرا غالباً مقصود اصـلي از ايـن             روحية همسر باشد، نمي   
 .آشنايي ازدواج و تشكيل خانواده نيست

در اين مورد بايد راهي حد وسط و دور از هر گونـه افـراط و تفـريط را در            
مـردي از امـام     . نظر گرفت و اين همان راهي است كه اسالم توصيه كرده است           

خواهد بـا او ازدواج       آيا مرد اجازه دارد زني را كه مي       : ؤال كرد چنين س ) ع(ششم
 :هاي ديگرش بنگرد؟ امام در پاسخ فرمود كند قبال ببيند و به موي او و زيبايي

 1».راني نباشد، مانعي ندارد اگر از روي هوس«
 

 توانند همسر يكديگر شوند كساني كه نمي
او مانع اين باشد كـه بتـوان        كسي را كه احترام خويشاوندي       :نكاح با محارم  

زيربناي اين مطلب شـايد ايـن     . گويند  مي) محرَم(با او پيمان همسري بست      
باشد كه روابط اصيل خانوادگي در اين سطح بايد به كلـي از جنبـة جنسـي       
 .فراتر بماند، از قبيل رابطة ميان برادر و خواهر يا پدر و دختر يا پسر و مادر

 
 اعيمحارم نسبي و سببي و رض

 :اند  محارمي كه ازدواج با آنان صحيح شمرده نشده است به طور كلي دو دسته
                                                 

 .60، ص 14 وسائل، ج .1
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ها از راه همخوني و اشتراك        يعني خويشاونداني كه با آن     :ـ محارم نسبي  1
 .در نسب بستگي داريم

ها بستگي پيـدا      يعني كساني كه از راه شيرخوارگي با آن        :ـ محارم رضاعي  2
جهت شيرخوارگي با شرايط خاصي كـه       رابطة خويشاوندي از    . كنيم  مي

 .شود و در واقع نوعي رابطة خوني اكتسابي است دارد ايجاد مي
هـا    يعني خويشاونداني كه از طريق پيوند زناشويي به آن         :ـ محارم سببي  3

 .كنيم بستگي پيدا مي
وبـيش در     مقررات منع ازدواج با محارم نسبي و سببي بـا اختالفـاتي كـم             

در ميان  .  يا آداب و رسوم اقوام مختلف وجود دارد        دستورهاي ساير اديان  
بعضــي از اقــوام گــاهي از روي جهــات خــاص، از جملــه جلــوگيري از 

ها با خون بيگانه و حفظ خصوصيات خانوادگي و نژادي،      آميزش خون آن  
شده است كه رابطة زناشويي تنها با خويشـان نزديـك صـورت      توصيه مي 

 .توان ديد ي آن را ميها گيرد ولي امروزه به ندرت نمونه
 

 محارم نسبي
خويشاونداني كه به جهت منسوب بودن از راه همخوني با شخص محـرم    

انـد كـه    هـا صـحيح نيسـت هفـت دسـته          هستند و در نتيجه، ازدواج با آن      
 :عبارتند از

 براي زنان       براي مردان
 .)دشو پدربزرگ را هم شامل مي(ـ پدر  .)شود شامل مادربزرگ هم مي(ـ مادر 

 .)شامل نوادگان هم هست(ـ پسر  .)ادگان نيز هستشامل نو(ـ دختر 
 ـ برادر    ـ خواهر

 ـ پسر برادر و نوادگان او  ـ دختر خواهر و نوادگان او
 ـ پسر خواهر و نوادگان او  ـ دختر برادر و نوادگان او

 )ودش شامل عموهاي پدر و مادر مي(ـ عمو  )شود شامل عمه پدر و مادر مي(ـ عمه 
 )شود هاي پدر و مادر مي شامل دايي(دايي  ـ )شود شامل خاله پدر و مادر مي(ـ خاله 
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 محارم رضاعي
ها اگر از راه شيرخوارگي، با شرايطي كـه بـراي آن گفتـه شـده،      اين رابطه 

 .حاصل شود باز موجب محرم شدن خواهد بود
 

 محارم سببي
رابطة خـانوادگي پيـدا     خويشاونداني كه در اثر پيوند زناشويي با شخص،         

 :اند كنند و در نتيجه ازدواج با آنان صحيح نيست پنج دسته مي
 براي زنان                      براي مردان
 ـ پدر و پدربزرگ شوهر   ـ مادر و مادربزرگ زن

 )ناپسري(ـ پسر شوهر   1و نوادگانش) نادختري(ـ دختر زن 
 )ريناپد(ـ شوهر مادر     )نامادري(ـ زن پدر 
 )داماد(ـ شوهر دختر     )عروس(ـ زن پسر 

 )صورت موقت به(خواهر ـ شوهر   )صورت موقت به(ـ خواهر زن 
 

ازدواج با خواهر زن تا وقتي حرام است كه خواهرِ ديگـر، همسـر انسـان                
يعني اگر به علت طالق يا مرگ، به همسري با يـك خـواهر پايـان                . باشد

بنابراين ممنوعيـت ازدواج    . انعي ندارد داده شود، ازدواج با خواهر ديگر م      
بـه همـين    . با خواهر زن آن ابديتي را كه در محارم ديگـر هسـت، نـدارد              

 .شود جهت است كه خواهر زن از نظر نگاه و برخورد محرم شمرده نمي
 

 عقد ازدواج
در مقررات ازدواج اسالمي، در صورت وجود شرايط الزم و كـافي بـراي              

رشد  و صالحيت داشتن با توانند  مي مستقيما خودشان طرفين ازدواج، صحت
                                                 

 . در صورتي كه مرد با همسر خود آميزش جنسي كرده باشد، نه با صرف اجراي عقد.1
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و اهليت كافي با يكديگر پيمان ازدواج ببندنـد و صـيغه، يعنـي آن الفـاظ              
روشن را كه همچون قالب مناسبي براي ايـن منظـور ريختـه شـده، ميـان           
خود مبادله كنند و چنان نيست كـه اجـراي عقـد ازدواج بـدون دخالـت                 

خاب وكيل براي اين منظور امري الزم و        بنابراين انت . ديگران صحيح نباشد  
 .حتمي نيست

بعد از موافقت كامل دو همسـر در مـورد زنـدگي مشـترك و روشـن               
شدن كلية حدود و شرايط موردنظر و توافق طرفين، اجـراي عقـد ازدواج          

اين خود حاكي از اختيـار كامـل يـك    . شود معموال از طرف زن شروع مي   
. قطعي كردن امر ازدواج بـا اوسـت       زن مسلمان در مورد انتخاب شوهر و        

ابتـدا زن  . نمايد طبق شرايط مورد توافق آن را قبول مي     ) شوهر(سپس مرد   
اش  به قصد ايجاب يعني ايجاد قرارداد همسري خطـاب بـه شـوهر آينـده       

 :گويد مي
طبـق  (خودم را به عقد ازدواج دائمي تـو درآوردم بـا صـداق معـين                «

اَنْكَحتُـك  «: توان گفت   ه زبان عربي مي   كه ب » )قرارداد و شرايط مورد توافق    
 .»زوّجتُك نَفْسي علَي الصداق«يا » نَفْسي علَي الصداق

» قبول كردم «گويد    دارد و مي    پس از آن مرد نيز قبول خود را اعالم مي         
 .»قَبِلْت التَّزويج«يا » قَبِلْت النِّكاح«يا 

يز يادآوري شد، دختـر را  بديهي است كه از نظر اسالم، چنان كه قبال ن    
توان به ازدواجي كه خودش به آن راضي نيست مجبور كرد و بـا زور      نمي

توان بـه     طور كه پسر را نيز نمي       همان.  گرفت  »بله«و تهديد يا تطميع از او       
به طور كلي قراردادي كه از      . ازدواجي كه مورد رضايتش نيست وادار كرد      

 .روي اجبار و اكراه باشد صحيح نيست
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 استقالل مالي زنان
دانيم كه در سيستم اجتماعي اسـالم زنـان نيـز ماننـد مـردان اسـتقالل                   مي

هاي حالل كسب مال كنند و ماننـد مـردان    توانند از راه مي. اقتصادي دارند 
 :اختيار كامل اموال خود را دارند چنان كه در قرآن آمده

»لِلنِّساء نَلِلّرِجالِ نَصيب وا وبّا اكْتَسمِم نَصيببّا اكْتَسمِم « 
چه   اي دارند و زنان هم از آن        اند بهره   دست آورده   چه به   مردان از آن  ... «
 1»... اي دارند  اند بهره دست آورده به

دار كارهـاي جـاري خـانوادگي         كه زنان در منزل شوهران عهده       اما اين 
گونـه    شوند، از روي ميل و اراده و خواست خودشان است وگرنه هيچ             مي

 2.الزام و اجباري از نظر شرعي و قانوني در انجام آن ندارند
 

 صداق يا مهريه
 »و آتُوا النِّساء صدقاتِهِنَّ نِحلَةَ«

  3»... به زنان به عنوان پيشكش و هديه صداقشان را ادا كنيد «
                                                 

 .، سورة نساء32   قسمتي از آية.1
ـتقالل اقتصـادي در مـورد زنـان در كشـورهاي اروپـايي نظيـ                      .2 ر  بد نيسـت بـدانيم كـه ايـن نـوع اس

.  ميالدي به بعد در نظـر گرفتـه شـده اسـت     1870انگلستان، سويس، آلمان، فرانسه و ايتاليا از سالهاي         
نيـز ايـن نكتـه قابـل توجـه      ) 1919، ايتاليـا  1907، سـويس  1900، در آلمـان   1870در انگلستان سال    (

و از  گونه قوانين حمايت از حقـوق زنـان بـه عنـوان يـك عضـ                 است كه انگيزة اصلي از تصويب اين      
جامعة انسانهاي آزاد نبوده بلكه در درجـة اول بـه جهـت موقعيـت خـاص زنـان و تشـويق ايـن قشـر           

برداري از فعاليـت آنـان بـوده     اجتماعي به كار گرفتن در مراكز صنعتي و كارگاههاي مختلف و بهره     
ـتقالل             . و كم كم بـه صـورتهاي امـروزي درآمـده اسـت             امـا در مقـررات اسـالمي رعايـت ايـن اس

ـتثمار اقتصـادي نبـوده و نيسـت                   اقتص . ادي تنها جنبة انساني و بسط عدالت داشته و دارد و به منظور اس
 .».غرب زنان را مالك شناخت كه آنان را به خدمت بگمارد « :به گفتة ويل دورانت

 .، سورة نساء4 قسمتي از آية .3
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اي خوشايند بـه زن       كند هديه   در پيمان زناشويي اسالمي، مرد تعهد مي      
 نه عنوان خريد پيكـر زن را دارد، نـه آهنـگ خريـد               اين هديه . تقديم كند 

اي براي زندگي آيندة او در روز    كاال و خدمات او را در خانه و نه پشتوانه         
اي است متعلق و مربوط به خود او كه اگر            راستي هديه   به. جدايي يا مرگ  

همـين جهـت در قـرآن، در          به. مايل باشد، بايد بالفاصله به او تقديم شود       
. تعبيـر شـده اسـت   ) نِحلَه( در آغاز مطلب آورديم، از آن به لفظ اي كه   آيه

 موردنظر، اشاره به اين مطلب       در آية » مهر«به جاي   » صداق«شايد تعبير به    
اي از صـداقت مـرد در دوسـتي و پيشـنهاد           باشد كه مهريه و صداق نشانه     

اي بـراي بيـان عالقـة او بـه چنـين       همسري به زن است و در واقع وسيله 
 .اشويي و احترام قلبي است كه نسبت به همسر آيندة خود داردزن

 

 سبك بودن ميزان مهريه
در مورد سبك بودن صداق و آسان قـرار دادن شـرايط همسـري از طـرف                 

جا كـه زنـاني كـه         هاي بسياري شده است تا آن       پيشوايان ديني اسالم توصيه   
ازدواج هاي سـنگين و شـرايط مـالي زيـاد حاضـر بـه                 فقط با تعيين صداق   

در صـداق، ارزش معنـوي      . انـد    شـمرده شـده    1»بركت  شوم و بي  «شوند،    مي
حاكي از اين امر است كه تقاضاي وصلت از طرف مردان، ناشـي از ميـل و                 

 .باشد هاست و به مراتب بيشتر از ارزش مالي و مادي آن مي عالقة قلبي آن
 چه به عنـون صـداق قـرار         به محض اجراي عقد ازدواج، آن     : يادآوري

آيد و اگر زمين يا باغ و مالي باشد تحت         شود به مالكيت زن درمي      داده مي 
مند شود و تنها با رضايت كامـل      گيرد تا از منافع آن بهره       اختيار او قرار مي   

تواند در عهدة شوهر باقي بماند يا ثمـره و بهـرة آن در    قلبي اوست كه مي 
 .راه ادارة زندگي مشتركشان مورد استفاده قرار گيرد

                                                 
 .410 من اليحضر الفقيه، ص .1
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 تعهدات مالي و اخالقي طرفين ازدواج
بعد از بيان مفهوم ازدواج از نظـر اسـالم و اجـراي تشـريفات آن، الزم                 
است به تعهدات اساسي كه با ايجاد قرارداد همسري بـر عهـدة طـرفين               

ايـن تعهـدات شـامل مسـئوليتهاي مـالي و           . شود اشاره شود    گذاشته مي 
 .انساني است

 
  خانوادهنفقه يا مسئوليت مالي ادارة

نفقـه يـك   . است» نفقه«يكي از مسائل حقوقي در نظام خانوادگي اسالمي    
نوع مسئوليت مالي است كه در موارد خاصي بر عهدة اشـخاص گذاشـته              

 :طور كلي نفقه در روابط خانوادگي بر دو نوع است به. شود مي
اي كه شرط آن نيازمند بودن طرفي است كـه بايـد ايـن                نفقه :نوع اول 
نفقة فرزنداني كـه توانـايي تحصـيل        :  به نفع او انجام شود مانند      مسئوليت

مال ندارند كه پرداخت نفقه به عهدة پدر يا مادر است، يا نفقة پدر و مادر                
تواند مخارج خود را تأمين كنند        كه از نظر قدرت كار فرسوده شده و نمي        

 . فرزندان است كه به عهدة
ودن گيرندة نفقه نيسـت، ماننـد       اي كه شرط آن نيازمند ب       نفقه: نوع دوم 

در ايـن مـورد مقصـود از نفقـه، كليـة            .  شوهر اسـت    نفقة زن كه به عهدة    
. وسايل الزم براي رفع نيازهاي ضروري و عرفي در جهات مختلف است           

هـاي الزم زنـدگي از جهـت خـوراك،            در زندگي همسري تـأمين هزينـه      
امـور منـزل   چه از نظر آسايش همسر و حسـن ادارة          پوشاك، مسكن و آن   

هـاي مـالي،      البته در اجراي اين مسئوليت    . مؤثر است بر عهدة شوهر است     
 .ميزان استطاعت و قدرت مالي شوهر نيز مورد توجه است

 :توان به شرح زير بيان نمود طور خالصه مي امتيازات نفقة زن را به
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ديـون  «ـ نفقة زن كه به عهدة شـوهر اسـت بـه اصـطالح حقـوقي از                  
 .بايد در درجة اول به پرداخت و تأمين آن اقدام كرداست و » ممتازه

وجود دارد و مانند نفقة نوع اول نيست كه فقـط جنبـة             ـ در آن حق مطالبه    
 .تكليفي داشته باشد و اگر مدتي از اداي آن استنكاف شود قابل مطالبه نباشد

ـ شرط آن نيازمندي نيست بلكه در صورت تمكن مـالي زن نيـز ايـن           
كه در نوع اول از نفقه شـرط وجـود    حال آن.  شوهر استتكليف بر عهدة 

آن احتياج داشتن فرزندان و والدين و نداشتن امكانات شخصي براي رفع            
 .هاي خويشتن است نيازمندي

ـ در صورتي كه مردي بـا وجـود توانـايي مـالي بـه تـأمين نيازهـاي                    
هـا اقـدام    ضروري زندگي همسرش از قبيل پوشاك و خوراك و مانند اين      

نكند، از وظايف امام و متصدي امور مسلمين اسـت كـه تكليـف آنـان را                 
  1.روشن كند و در صورت لزوم، به جدايي آنان حكم دهد

 
 نفقة فرزندان خانواده، مسئوليت سرپرستي و تربيت آنان

با تولد كودك در يك خانواده، تكاليف و مسئوليتهاي جديدي بر عهدة هر يـك               
جا كه كودك منسـوب بـه هـر دوي آنـان      ود و از آنش از پدر و مادر گذاشته مي  

است، هر كدام در حدود توانايي و امكانات خويش مسـئوليتي را كـه متناسـب                 
 .شوند دار مي با شرايط طبيعي و عاطفي و اجتماعي خودشان است عهده

زنان به طور طبيعي مجهز به دستگاه حمـل و شـيردادن هسـتند، پـس       
 سال گرفتار حمل، وضع حمل و       3حدود   در براي هر فرزند غالباً تا مدتي     

                                                 
1.هعِنْد نْ كانَترَأَةٌ  مقّاً فَ اُمها كانَ حطْعِمي لَمتَها وروكْسِها عي مالَمنَهيفَرِقَ بلَي الْاِمامِ اَنْ يع  
كند، وظيفة پيشواي مسلمين است كـه     هر كه زن دارد، اما خوراك و پوشاكش را تأمين نمي          «

 .)، حديث چهارم424من ال يحضر الفقيه، كتاب النكاح، ص (»  .آنها را از هم جدا كند
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باشند و در دوران بـارداري و شـيردادن و مراقبـت از نـوزاد                 نگهداري مي 
بديهي است كه كـودك پـس از ايـن          .  دارند  هاي خاص به عهده     مسئوليت

مدت باز هم نياز به مراقبت و تربيت جسـمي و اخالقـي صـحيح دارد و                 
ود را در غير دامـان مـادر        غالبا رشد روحي و طراوت جسمي و فكري خ        

اين مهر و  عاطفة سرشار و عميق و مراقبت تـوأم            . كمتر باز خواهد يافت   
توانـد جوابگـوي      با گذشت و فـداكاري مـادر اسـت كـه بـه خـوبي مـي                

اولـين  . هاي كـودك و پروراننـدة غرايـز و اسـتعدادهاي او باشـد               خواسته
 .محيط تربيتي كودك همان محيط دامان مادر است

پذيري كودك شـديد و اساسـي اسـت           هاي اولية عمر كه نقش      ندر دورا 
شـود و     ريزي مـي    دست مادران پي    قسمت عمدة اركان شخصيت كودكان به     

هاي علمي و اجتماعي و آثار زشت و زيبـاي هـر    هاي روحي و نبوغ  سرمايه
 توسـط مـادران در ضـمير     هايي است كه بذرهاي اوليـة آن غالبـاً   انسان ميوه 

دار   راستي اگر قـرار باشـد مـادر عهـده         . ن كاشته شده است   پذير كودكا   نقش
هاي خطير در مورد نگهداري و رشد و تربيـت اساسـي              انجام اين مسئوليت  

كودك شود، آيا بجاست كه باز از او توقع داشته باشيم كـاري درآمـدزا هـم       
بر عهده گيرد و كارهاي خـارج از محـدودة خـانواده و مراقبـت و تربيـت                  

طي مساوي با مرد، انجـام دهـد و بـاالخره در صـدد تـأمين                فرزند، در شراي  
معاش و نيازهاي اقتصادي زندگي هم باشد؟ آيا اين انتظار و توقع تحميلـي              
غيرعادالنه نسبت به او نخواهد بود؟ آيا اين صحيح اسـت كـه بـار تكليـف           
مسئوليت تربيت و نگاهداري  فرزند از دوش زنـان برداشـته شـود و آنـان                 

هاي مالي خود، حتـي در دوران زنـدگي همسـري             مين نيازمندي دار تأ     عهده
گردند؟ يا بهتر است از راهي شرافتمندانه و متناسـب وسـايل الزم زنـدگي               

 خاطر بتوانند به امـر نگاهـداري و   مادران فراهم شود، به طوري كه با فراغت     
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جانبه از كودك خـويش پردازنـد؟ آيـا ايـن روش بـا تقسـيم               مراقبت همه 
طوري كه هر يك از آنان متناسب با وضـع   رها بين دو همسر، به    عادالنة كا 

و توانايي و امكانات روحي و جسمي خود كاري را در راه تأمين نيازهاي              
 تر نخواهد بود؟ خانوادگي بر عهده گيرد، از همه  شرافتمندانه

رسد اين اسـت كـه در         چه يادآوري مجدد آن الزم به نظر مي         در هر حال آن   
ه از مسائل مربوط به نظام خـانوادگي در اسـالم اسـت، نـه مسـأله                 مورد نفقه، ك  

خوار بودن زن مطرح است و نه موضوع خدمتگزار بودن او براي مـرد كـه                  جيره
در برابر واگذاري خود و وقت و قواي خويش استحقاق اين را داشته باشـد كـه      

يـن  غذا و لباس و مسكن و ساير وسايل الزم زنـدگي بـه او داده شـود، بلكـه ا                   
گيـرد و پايـة آن روي         مسأله از يك نوع تقسيم عادالنة كار و وظايف ريشه مـي           

به همين جهت در صـورت عـدم توانـايي كـافي            . تشريك مساعي متقابل است   
مرد براي تالش معاش، عواطف خانوادگي و روح همكاري و اخالقـي ايجـاب     

ر زنـدگي   كند كه زن از هر گونه تالش مشروع در راه همكـاري و ادارة امـو                 مي
خصـوص در   هاي اسالمي، بـه  مشترك خانوادگي دريغ نكند، چنان كه در جامعه  

همچنان كه بـراي    . شود  هاي زيادي از آن ديده مي       درآمد، نمونه   ميان قشرهاي كم  
مرد نيز اين كافي نيست كه تنها وسايل زندگي مادي زن را فـراهم سـازد امـا در      

هـاي ديگـر    اون و مسـئوليت آن آثاري از خيرخواهي و تشـريك مسـاعي و تعـ       
 .روح گردد انساني وجود نداشته باشد و زندگي همسري خشك و بي

جا شايان  اي كه در اين  نكته:يك يادآوري در مورد سرپرستي امر خانواده
تذكر است اين است كه مسأله سرپرستي امـر خـانواده كـه بـه عهـدة مـرد                   

هاي مشابه  مسئوليتشود تنها يك مسئوليت خطير است كه مانند        گذاشته مي 
چنان كـه در مـورد       1آن، مستلزم يك نوع فداكاري و از خودگذشتگي است        

                                                 
 .»اَلرِجالُ قَوامونَ علَي اَنِّساء«اشاره به آية  .1
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هـاي شخصـي    ادارة امور يك كشور مقام رياست بـراي تـأمين خواسـته          
رئيس نيست، بلكه براي حسن ادارة امور امـت اسـت و در درجـه اول                

هـاي   چه مجوز لزوم اطاعت از اوست توجه داشـتن او بـه مسـئوليت            آن
بــوط بــه خــود و اطرافيــانش در حســن اجــراي تكــاليف در حــدود مر

طور كه اگـر يـك حـاكم يـا      بنابراين همان. ها و امكانات است   مسئوليت
رئيس از حدود خود تجاوز كند و بخواهد از موقعيت خود سوءاستفاده            
كند، ديگر حقي براي او ثابت نخواهـد مانـد تـا توقـع رعايـت آن را از       

ر مورد مسائل خانوادگي نيز حقوقي در نظر گرفته ديگران داشته باشد، د   
باشد مانند حق واليت پدر نسـبت         شده است كه تخلف از آن جايز نمي       

اند، يا اجـازة پـدر در مـورد ازدواج            به فرزنداني كه به سن بلوغ نرسيده      
 يا حقـوقي كـه بـراي شـوهران در ادارة امـر خانـه                1دختر دوشيزة خود  
ها و تكاليفي هستند كه به آنان          مسئوليت ها،  همة اين . ملحوظ شده است  

پاشـيدگي كـانون خـانوادگي        محول شده اسـت تـا از اخـتالل و از هـم            
. جلوگيري شود و كارها انتظام و جريان شايسـتة خـود را داشـته باشـد               

هـا كاسـته      بنابراين اگر در موردي تخلفي كننـد از حـدود اختيـارات آن            
د زماني كه نقش خود را بـه      خواهد شد و ديگر قدرت نفوذ خود را مانن        

 .كردند نخواهند داشت خوبي ايفا مي
وسيلة مرد عامل بسـيار      هاي زندگي به    هر حال مسأله تأمين نيازمندي      به

هاي اقتصـادي و      خاطر زن از نظر فعاليت      مهمي در ايجاد راحتي و آسايش     
تالش در راه تأمين معاش است و به او فرصت خواهد داد كـه بـا خيـال                  

تر در تنظيم امور خانواده ادا        م مؤثر خود را هر چه بهتر و جامع        آسوده سه 
 .صورت ابزاري براي تحكم مرد بر زن و فرزند درآيد كند و هرگز نبايد به

                                                 
 .رجوع شود به بحث آزادي انتخاب همسر .1
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 تعهدات اخالقي و انساني دو همسر
عالوه بر يك سلسله تعهدات و مقررات مالي كه معموال از نظـر تـأمين و                

شـود و نيـز       ف شوهر تعهـد مـي     وسايل الزم براي زندگي همسري از طر      
كوشش طـرفين در راه ارضـاي تمـايالت جنسـي مشـروع يكـديگر كـه                 

گوي نيازهاي متعـارف در زنـدگي زناشـويي اسـت، يـك سلسـله                 جواب
تر نيز در رابطة زناشويي مطرح اسـت كـه آشـنايي         تر و اساسي    مسائل مهم 

هميـت  ها در درجة اول ا طرفين ازدواج با آن مسائل و سعي در رعايت آن 
قرار دارد و در حقيقت ادامة زندگي همسري، توأم با نشـاط و اميـدواري،    

بخـش زنـدگي    هـا هسـتند كـه زينـت     هاست و هـم آن   در گرو رعايت آن   
شوند و آن را از صـورت خشـك و مـادي آن كـه                 زناشويي محسوب مي  

در تعاليم اسالمي   . سازند  كند خارج مي    نوعي مبادله و داد و ستد جلوه مي       
 :ها در دو جملة زير خالصه شده ق و مسئوليتاين حقو

 آثار عملي آن تـالش و تعـاون در راه سـبك              ـ اعتماد به يكديگر، كه از     1
 .كردن فشارهاي زندگي از جانب طرفين است

بينـي و اعتمـاد طـرفين         چه موجب ايجاد خلـل در خـوش         ـ پرهيز از آن   2
 .نسبت به يكديگر است

 شمرده شده كه در دوستي خالص     در روايات اسالمي بهترين همسر كسي     
همسري كه در حوادث روزگـار      . باشد» ودود«و به تعبير روايات اسالمي      

هاي زندگي، چـه در امـور مـادي و چـه در امـور                 و انجام دادن مسئوليت   
كـه بـا اعمـال و رفتـار خـود             معنوي، معين و ياور همسرش باشد نه ايـن        

 سـنگيني كنـد و او   موجب شود كه فشار زندگي بر دوش همسرش بيشتر      
 .را فرسوده سازد
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 طالق يا انحالل پيوند زناشويي
 )پيغمبر اسالم(» .منفورترين چيزها در نزد خدا طالق است«

گونه كه در مباحث گذشته يادآوري شد، شايستة زندگي همسري ايـن     همان
است كه با عالقه و صميميت شروع شود و در ساية فـداكاري و محبـت و                 

ولـي چنـان كـه در عمـل مالحظـه           . خوشي ادامه يابـد   گذشت با خوبي و     
شود، رابطة زناشويي و پيمان همسري چنان نبوده و نيست كـه در همـة                 مي

در برخي موارد رابطة همسري، به علـل        . موارد تا پايان عمر دوام يافته باشد      
شود كـه ادامـة آن را         و جهت گوناگون، دستخوش عوارض و مشكالتي مي       

دار ميـان   هاي ريشـه    مثالً بروز اختالفات و نگراني    . مايدن  با اشكال مواجه مي   
گونـه   در ايـن . باشـند  زا در زندگي مي  دو همسر و نظاير آن از عوامل مشكل       

كند كه دو همسر از يكديگر جدا شوند و اگـر از              موارد مصلحت ايجاب مي   
حل مناسبي وجود نداشته باشد و طرفين خود را در هـر حـال      نظر قانون راه  

ر وضع مجبور به ادامة زندگي با هم ببينند، مسلما زندگي آنان حالـت       و با ه  
بسا منشاء بروز حـوادث و اتفاقـات          كند و چه    وحشتناك و اسفباري پيدا مي    

گونه كـه اقـدام بـه ازدواج در جـاي             روشن است كه همان   . گردد  ناگوار مي 
 خود يك ضرورت اجتماعي است، اقدام به جدايي و انحالل ازدواج نيز در             

 .رسد جاي خود يك ضرورت اجتماعي به نظر مي
اي   از همين جهت است كه در ميان مسيحيان نيز با وجود دستور و توصيه             

كه در كتاب ديني كنوني آنان در مورد منع از طالق وجـود داردو جـدايي دو                 
 هاي  كه سال   و با اين   1 شمرد،  همسر را جز در موردي كه زن زنا كند جايز نمي          

                                                 
گويم هركس به غير علت زنا، زن خود          لكن من به شما مي     : 32 ، آية    5انجيل متي باب    . 1

باشد و هر كه زن مطلقه را نكاح كند زنـا كـرده               را از خود جدا كند باعث زنا كردن او مي         
 .دباش
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هـا    شد، با وجود اين     امات ديني آنان با طالق مخالفت مي      سال از طرف مق   
به علت نيازهاي اجتمـاعي و بـراي جلـوگيري از اشـكاالت گونـاگون از               

 1.ها قبل قوانين مربوط به طالق وضع و اجرا شده است مدت
 

 طالق در فقه اسالمي
انحالل رابطة همسـري در ازدواج دائمـي    :الف ـ مفهوم و موقعيت طالق 

 از آن از نظــر رعايــت حقــوق و تكــاليف مربــوط بــه را كــه بعــد
 .گويند مي» طالق«زناشويي، مسئوليتي براي دو همسر نخواهد بود 

از نظر اسالم، گسيختن پيوند خانوادگي اصوال امري ناپسند شـمرده شـده             
. حساب آمده اسـت     ترين و منفورترين كارها نزد خدا به        و در شمار زشت   

 : است كهدر گفتار پيشوايان ديني آمده
اي است كه بـا نكـاح آبـاد شـده             ترين چيزها در نزد خدا خانه       محبوب«
 ».اي نيست كه به سبب جدايي خراب شود و چيزي منفورتر از خانه. باشد

توان به منزلة دارويي تلخ و ناگوار دانست كـه            در حقيقت طالق را مي    
ـ                كـه    نتنها در موقع ضرورت و ناچاري بايستي از آن استفاده شـود، نـه اي

. بدون علت قابل توجه و صرفا از روي هوس و دلخواه به آن اقدام گـردد  
در روايات اسالمي طالق بدون ضـرورت از موجبـات دوري از رحمـت              

 2.خدا معرفي شده است
كـه از   در اسـالم بـراي ايـن    :ب ـ تدابيري براي پيشگيري از وقوع طـالق  

هـايي   ينـي ب جا كه ممكن است جلوگيري شود پيش      وقوع طالق تا آن   
 :هايي شده است، از جمله به عمل آمده و توصيه

                                                 
 .اخيراَ حتي در ايتاليا كه مقر پاپ است نيز قانون طالق را مورد تصويب قرار دادند .1
 .2، ص 3مستدرك، جلد  .2
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 .ـ تأكيد فراوان دربارة دقت در انتخاب همسر1
هـا و تخلفـات       رفتاري و گذشـت از غفلـت        ـ توصية مكرر به خوش    2

 .آيد جزئي همسر كه در زندگي معموال پيش مي
هاي آني غلبه نكننـد و اقـداماتي عجوالنـه           ـ تسلط بر نفس كه خشم     3

 . نگيردانجام
 .ـ تشكيل محكمة داخلي خانوادگي براي حل اختالف دو همسر4

روابط بين دو همسر ممكن است گاهي در اثر اختالفات و گفتگوها تيـره              
دستور اسالم در زمينة بروز اختالفات در خانواده اين است كـه هـر             . شود

ها برطرف شـود و بـه         تر است نگراني    چه زودتر و از هر راهي كه مناسب       
 آساني سخن از جدايي پيش نيايد، زيرا در تمام مـواردي كـه بـين دو             اين

شود چنان نيست كه واقعاً شعلة محبت يكي از آنان            همسر نگراني پيدا مي   
يا هر دو به كلي خاموش شده باشد، به طوري كه از برقراري مجدد رابطة              

بـل  بلكه اين امور غالبا اموري هسـتند كـه قا         . عالقه و محبت نااميد باشيم    
 .باشند ترميم و اصالح و گذشت مي

چه خـود دو همسـر نتواننـد اختالفـات خـود را بـه           در هر حال چنان   
طريقي حل كنند، به كار آنـان در يـك محكمـة خـانوادگي مركـب از دو                  

داورها از افراد زبده، دلسوز و باتجربـه از         . شود  رسيدگي مي ) داور(حكَم  
ند تـا مطالـب طـرفين را    شـو  خانوادة هر يـك از دو همسـر انتخـاب مـي          

بشنوند، بـر مشـكالت هـر يـك آگـاه گردنـد و بـا كوشـش در راه رفـع             
اشكاالت و موانع، زمينه را براي اصالح و آشتي و ادامة زندگي زناشـوئي              

 :باره گويد قرآن كريم در اين. با آرامش و صفا فراهم سازند
ف مـرد   اگر از اختالف ميان زن و شوهر بيم داشتيد، داوري از طر           ... «

راسـتي   بـه ) يعني دو همسر(ها  هر گاه آن. و داوري از طرف زن برانگيزيد   
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خواستار سازش باشند خدا سازش و صلح را در  ميان آنان برقرار خواهد              
 1».كرد

بــديهي اســت داور بايــد شخصــي مــورد اعتمــاد، داراي نفــوذكالم و 
انواده از  انتخاب داوران از ميـان دو خـ       . شايسته براي داوري عادالنه باشد    

ها  ها به خصوصيات دو همسر و امور خانوادگي آن          اين جهت است كه آن    
بيشتر از ديگران آشنا هستند و معموال عالقه براي برقراري اصالح عالقـة             

 .دهند بيشتري از خود نشان مي
 

 آثار و نتايج طالق
ها مربـوط     طالق از نظر رواني و حقوقي و اجتماعي آثاري دارد كه بعضي از آن             

ها و در صـورتي كـه از آن    به خود دو همسر است و بعضي ديگر به خانوادة آن        
وجود آمده باشند، جدايي دو همسـر تـأثير بسـيار قابـل               ازدواج فرزنداني هم به   

 .ها از جهات مختلف خواهد داشت اي در وضعيت كودكان آن مالحظه
 با توجه به اين آثار و نتايج گوناگون، براي طـالق شـرايط خاصـي در      
نظر گرفته شده كه تا حدود امكان از آن جلوگيري به عمل آيد، زيرا چنان  

اي   ها كه با اندك بهانه      بسا خانواده   كه آن را خيلي سهل و ساده بگيرند، چه        
كارشان به طالق كشيده شود و در معرض تزلزل و سقوط قـرار گيرنـد و               

 .د شددر اين ميان غالباً آيندة كودكان خانواده دچار مخاطره خواه
 

 شود شرايط زني كه طالق داده مي
 :كه اين شرايط عبارتند از آن

 .ـ زن در عادت ماهانه نباشد1
                                                 

 .، سورة نساء35قسمتي از آية  .1
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ـ پس از آخرين آميزش جنسي يك بار عـادت ماهانـه شـده و از آن     2
 .درآمده باشد

ـ اگر زن باردار و وضع حمل كرده، ايام استراحت پس از زايمـان او            3
 )پاكي از نفاس. (تمام شده باشد

بيند يا باردار است، ايـن شـرايط          لبته در صورتي كه زن عادت ماهانه نمي       ا
ساقط است ولي در غير اين دو صورت بايستي مسألة طالق تا وقتي ايـن               

 .شرايط حاصل شود، به تأخير افتد
 

 شرايط اجراي طالق
اجراي طالق در صـورتي صـحيح و معتبراسـت كـه شـرايط زيـر در آن                  

 :رعايت شده باشد
طـالق  (دهنده از نظر عقل و رشـد و تميـز    و صالحيت طالق ـ بلوغ   1

 )نابالغ، ديوانه يا سفيه باطل است
 )طالقي كه از روي اجبار و اكراه باشد صحيح نيست(ـ داشتن اختيار 2
 ـ حضور دو عادل3

 از 2از نظر مقررات فقه شـيعه ـ و طبـق تصـريحي كـه در قـرآن در آيـة        
حضور حداقل دو نفر انسان عادل سورة طالق شده است ـ طالق بايد در  

 .و مورد اعتماد انجام گيرد
خود، مستلزم آن خواهد بود كه دو نفـر عـادل             رعايت اين شرط، خودبه   

بسا با دخالت و كمك آنان        از تصميم دو همسر به جدايي باخبر شوند و چه         
براي جلوگيري از به هم پاشيدگي خانواده، براي آخرين بار، اقدامات مفيـد             

امـا در   . حل مناسبي بـراي سـازش پيـدا شـود           ي صورت گيرد و راه    و مؤثر 
 صورتي كه كار به طالق منتهي شود، باز بـا اطـالع و نظـارت آنـان مسـائل           
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موجود بين دو همسر از جهـات مختلـف مـالي و غيـر آن، ترتيـب ادارة                  
 .كودكان و ساير مسائل به بهترين صورت ممكن حل و فصل خواهد شد

 
 صيغة طالق

 همة مراحلي كه گفتيم، اگر سرانجام تصميم به طـالق قطعـي             پس از طي  
شد، مرد در حضور دو گواه باايمان و درستكار كه زن و مرد را بشناسـند،         
به منظور پايان دادن به رابطة همسري كه تا آن لحظه ميان او و همسـرش                

 :گويد وجود داشته مي
 » .همسرم رهاست«زوجتي طالِق 

 
 اقسام طالق

راي طالق در برخي از موارد بازگشت به زندگي همسري بدون           بعد از اج  
كه نيازي به عقد مجدد ازدواج باشد ممكن اسـت و در برخـي ديگـر                  اين

بنـابراين طـالق از   . براي برقراري مجدد ازدواج نياز به عقد جديد هسـت   
 :اين جهت بر دو قسمت است

). ددقابل بازگشت بدون اجراي عقد مجـ      (» رِجعي«قسم اول را طالق     
 .گويند مي) جداكنندة كامل(» بائن«و قسم دوم را طالق 

در طالق رجعي در صورت پشـيماني مـرد و تمايـل او بـه برقـراري                 
خود برقـرار خواهـد شـد و          مجدد روابط زناشويي، رابطة همسري خودبه     

كه فاصـلة ميـان اجـراي طـالق و            نيازي به عقد جديد نيست، به شرط آن       
گوينـد و معمـوال       مـي » زمان عِده « كه آن را     زمان بازگشت از مدت معيني    

 .كشد، بيشتر نباشد حدود سه ماه طول مي
 .در طالق بائن حق بازگشت به زندگي همسري به اين ترتيب وجود ندارد
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 اقسام طالق بائن
 :ها عبارتند از طالق بائن داراي اقسام مختلفي است و عمدة آن

وافقـت شـوهر را بـه    ـ طالقي كه به درخواست زن واقع شود و او م          1
ايـن طـالق را طـالق     . جدايي و اجراي طالق جلـب كـرده باشـد         

 .گويند» خُلع«
ـ طالقي كه به علت نگراني هر دو طرف از يكـديگر و درخواسـت               2

 .نامند مي» مبارات«طرفين انجام گيرد كه آن را طالق 
ـ طالقي كه تنها به درخواست شوهر واقع شـده نيـز در مـوارد زيـر             3

 :شود ن محسوب ميطالق بائ
 .الف ـ طالق بعد از اجراي عقد و قبل از آميزش جنسي

بيند يـا بـه اصـطالح     ب ـ طالق زني كه عادت ماهانة زنان را نمي 
 .شده يعني استعداد آوردن بچه را از دست داده است» يائسه«

 .ج ـ طالقي كه براي دفعة سوم انجام شده باشد
به بازگشت به زندگي همسري بگيرنـد،       گونه موارد اگر طرفين تصميم          در اين 

 .چون عقد ازدواج اول از اعتبار افتاده، بايستي مجدداً پيمان ازدواج بسته شود
 

 يادآوري
ـ ازدواج مجدد با زني كه سه بار طالق داده شـده اسـت، بـراي شـوهر                  1

دهنده وقتي ميسر است كـه آن زن بـا شـخص ديگـري ازدواج                 طالق
تا مردم مسأله طالق را امري ساده و    . (اشدكرده و از او هم جدا شده ب       

 1.)عادي تلقي نكنند و بيهوده اقدام به آن ننمايند
                                                 

تواننـد   ، ديگر هرگز نمي) بار9تا (اگر بين زن و شوهري طالقهاي مكرر واقع شده باشد          .1
شود كه از اجراي طالقهـاي   وديت نيز موجب مي اين محد . به عقد ازدواج يكديگر درآيند    

 .االمكان كاسته شود مورد حتي بي
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ـ در طالق خُلع و مبارات امكان بازگشت موكول به ايـن اسـت كـه زن                 2
چه را به شوهر واگذار كرده است مطالبه نمايد و ايـن مطالبـه هـم                  آن

 .قبل از تمام شدن زمان عِده باشد
چه مايل به زندگي همسري بـا يكـديگر باشـند             ورت چنان در غير اين ص   

بايستي با عقد ازدواج مجدد، و شرايط مورد توافـق، از نـو ايجـاد رابطـة                 
 .زناشويي نمايند

 
 عِدة طالق

يكي از مسائل مهم در مورد جدايي دو همسر اين است كه آيـا زن از شـوهر                  
در فقـه اسـالمي    براي روشن شدن ايـن مطلـب        . سابق خود باردار است يا نه     

مقرر شده كه زن تا مدت معيني به ديگري شوهر نكنـد، تـا كـامال مشـخص                  
 .نامند مي» عِده«اين مدت معين را . شود كه از شوهر سابق خود حامله نيست

 
 مدت عدة

مدت عده در زني كه باردار نباشد تا رسيدن سومين نوبت عـادت ماهانـة               
 بـاردار نيـز تـا وضـع حمـل        زن. شود  اوست كه معموال حدود سه ماه مي      

 .نكرده در حال عده است
 

 احكام زمان عدة
تواند شوهر جديدي اختيار كند و نبايـد كسـي از              زن در مدت عده نمي     ـ 

 .او خواستگاري نمايد
هاي زندگي او مانند زنان شـوهردار بايـد از طـرف شـوهر            نيازمندي ـ

 .تأمين شود
 يكي از دو همسر از دنيـا      هاي رِجعي چنانچه در اثناي عده        در طالق  ـ

 .شود رفتند، ديگري از جملة وارثان او محسوب مي
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 حِضانت يا حق سرپرستي فرزند
آيـد، مسـأله      از جمله مسائل مهم و قابل توجهي كه بـا طـالق پـيش مـي               

» حِضانت«داري و تربيت فرزندان است كه به آن حق            سرپرستي و نگه    حق
 .گويند مي

 2هاي اول زندگي ـ پسـر تـا     رزند در سالداري ف در فقه اسالمي حق نگه
 سال ـ با مادر است، حتـي در صـورتي كـه پـدر مايـل بـه        7سال و دختر تا 

 .داري اثبات گردد داري او در نزد خويش باشد و توانايي او براي اين نگه نگه
در صورتي كه مادر توانايي مراقبت و سرپرستي فرزند يا صالحيت آن         

داري   مخـارج نگـه   . گيرد   مسئوليت را به عهده مي     را نداشته باشد، پدر اين    
چه را  از نظر مراقبت و سرپرستي آن. در هر دو صورت بر عهدة پدر است       

به صالح فرزند باشد بايستي عملي كرد و براي رعايت همـين مصـلحت              
داري فرزنـدي كـه پـدر و          است كه در قانون اسالمي حـق تقـدم در نگـه           

هاي اول كودكي با مـادر اسـت و            سال اند در   مادرش از يكديگر جدا شده    
نيز به همين جهت است كـه اگـر هـيچ يـك از مـادر و پـدر صـالحيت                     

داري و تربيت فرزند را نداشته باشند براي اين امر تصميم ديگري كـه             نگه
سعادت كودك را در بر داشته باشد گرفته خواهد شد، چنان كه اگر طرفين 

ان تحت سرپرستي ديگري تربيـت      موافقت كنند كه فرزند آن    ) مادر و پدر  (
و محافظت شود و اين كار را از جهت رشد جسمي و رواني طفـل خـود                

 .گونه عمل خواهد شد تر بدانند، همان بهتر و مناسب
 

 مشكل جنسي جوانان قبل از ازدواج: ازدواج موقت
شك نيست كه غريزة جنسي بايد در جهت ازدواج دائـم و ايجـاد كـانون                

جا كه براي همة جوانان، در آستانة نمايان           اما از آن   خانوادگي هدايت شود  
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هـاي جنسـي، زمينـة تشـكيل خـانواده و             شدن آثار بلوغ و طغيان خواسته     
گيـرد،   ها بعـد انجـام مـي        ها، سال   ازدواج دائم فراهم نيست و غالباً ازدواج      

 .آيد هايي از اين نظر پيش مي ها انحرافات و آلودگي براي بسياري از آن
 بشري با تفاوتي كم يا بيش جوانان بسياري هسـتند كـه در              در جوامع 

اثر فشار غريزة جنسي و محروم بودن از نعمت همسري شايسته، نيروهـا             
رود و تالش آنـان بـه جـاي     شان بيهوده از دست مي و استعدادهاي ارزنده 

هـاي انحرافـي      كه در امور مـؤثر و سـازنده متمركـز شـود، متوجـه راه                آن
 تلـخ و نـاگوار چـه از نظـر خودشـان و چـه از نظـر                   گردد و نتـايجي     مي

آورد و غالبـا بهتـرين ايـام          كنند به بـار مـي       اجتماعي كه در آن زندگي مي     
 .آيد حساب مي هاي عمرشان به ترين دوره ها از تلخ جواني آن

 
 حل عاقالنة اين مشكل در نظام اسالمي راه

 جسـمي و    هاي فطري و نيروهـاي مختلـف        در مقررات اسالمي كه خواسته    
رواني اشخاص از نظر دور نمانده است و همة شرايط و تغييـرات احتمـالي        

گونـه    بينـي كامـل بـراي ايـن         انـد، بـا واقـع       اجتماعي مورد توجه قرار گرفته    
هاي عاقالنـه و دور از هـر گونـه افـراط و      حل هاي اجتماعي نيز راه  بست  بن

هـاي    جانات و طغيان  تفريط ارائه و پيشنهاد شده است تا نه جامعه گرفتار هي          
حاصـل   هـاي بـي   ها، درگيـري  كوبنده و خانمان برانداز گردد و نه با واقعيت    

هـا و   تـرين انگيـزه   كـه تمايـل جنسـي از مهـم      با توجه به اين   . صورت گيرد 
هاي افراد است مسلما در صورتي كه راهي صحيح و مشروع بـراي               خواسته

ار به انحـراف و فسـاد       ها در نظر گرفته نشود، خواهي نخواهي ك         ارضاي آن 
هاي عملي براي ايجـاد        راه  در تعاليم و مقررات اسالمي ضمن ارائة      . كشد  مي

 هايي در مورد دور     ها و تمايالت فريبنده، طرح نقشه       مقاومت در برابر هوس   
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كـار انـداختن نيروهـا در امـور      هاي جنسـي خـارجي و بـه        ماندن از محرك  
كه هركسي     با در نظر داشتن اين     سازنده و اساسي متناسب با زندگي انساني،      

هاي سركش خويش را ندارد يا گاهي ايـن           توانايي خودداري در برابر هوس    
دنبـال دارد، بـراي آسـان كـردن           مقاومت و رياضت عواقب نامطلوبي را بـه       

كـم بـودن   . ها آشنا شديد ازدواج تعاليم فراواني آمده كه قبالً با قسمتي از آن  
اج، حذف تشـريفات زايـد و برگـزار كـردن      ازدو صداق، سبك كردن هزينة   

بـه ايـن    . باشند  تشريفاتي از آن جمله مي      گونه امور با كمال سادگي و بي        اين
ترتيب بسياري از موانع تحميلي كـه در راه اقـدام بـه ازدواج دائمـي اسـت                  

شود و جوانان حتي در دوران دانشجويي و كارآموزي و قبـل از               برطرف مي 
تواننـد ازدواجـي سـاده راه اندازنـد و       مـي  ندگيفراهم شدن وسايل مجهز ز 

 سالگي و پايـان تحصـيالت عـالي و          35 يا   30ناچار نيستند تا حدود سنين      
يافتن تخصص در يك رشتة علمي منتظر بماننـد و هنگـامي آهنـگ ازدواج         

هـا   كنند كه آن شور و شوق كافي دوران جواني را از دست داده و اقـدام آن            
 .سروساماني باشد بناي نياز به نجات از سرگرداني و بيبه ازدواج بيشتر بر م

دختر زن يـا پسـرو  وكه مرد ين، براي حل مشكل جنسي در مواردي      عالوه برا 
اسالمي يك نوع ازدواج موقـت و        راي ازدواج دائم ندارند، در حقوق     راهي ب  هيچ

در اين نوع ازدواج هدف تشكيل خانواده نيسـت،         . غيردائمي پيشنهاد شده است   
بـه همـين    . كننـد    داشتن روابط جنسي قانوني در مدتي است كه تعيين مـي           بلكه

جهت بايد براي اين منظور قراري روشن ميان خـود داشـته باشـند و قـراردادي       
 .باشد شده روشن جهات همة آن در كه قراردادي شود، بسته ها آن ميان مشخص

 

 صيغة عقد ازدواج موقت
راي تصريح به مقصـود طـرفين   صيغة عقد در حقيقت متن همين قرارداد ب     

هاست و معموال در زبان عربي به اين شكل        و استحكام امر مورد توافق آن     
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زوّجتُك نَفْسـي فِـي الْمـدّةِ الْمعلومـةِ علَـي الْصّـداقِ             : گويد  است كه زن مي   
يـا مـثال بـه زبـان فارسـي زن           . قَبِلْـت : گويد  و مرد در جواب مي    . الْمعلوم

» .قرار دادم با صداق معين    ) معين(خود را همسر تو براي مدت       «: گويد  مي
 ».قبول كردم«: گويد و مرد هم مي

يادآوري ايـن نكتـه الزم اسـت كـه فرزنـدان حاصـل از ايـن ازدواج                  
باشـند    غيردائمي داراي تمامي حقوق و مزاياي فرزندان ازدواج دائمي مـي          

بـرخالف  . آيـد  يو از اين نظر در نظام خانوادگي اسالم مشكلي پـيش نمـ          
 روابـط آزاد و   تصور كساني كه تجـويز ازدواج موقـت را موجـب اشـاعة           

پندارند، اين طرح عامل مؤثري براي جلوگيري         نامحدود و رواج فحشا مي    
هاسـت و چنـان كـه در عمـل مالحظـه              از اشاعة فحشا و تزلزل خـانواده      

وجـه  شود، در اثر انحصـار ازدواج قـانوني بـه نـوع ازدواج دائمـي و ت        مي
ها بـا     نداشتن به ساير نيازهاي فردي و مشكالت اجتماعي، در همة جامعه          

تفاوتي كم يا بيش، روابط آزاد جنسي با همة آثار نامطلوبش وجود دارد و       
كننـد عمـال بـه نحـو      همان كساني كه به زبان از اين نوع ازدواج انتقاد مي     

 .دهند ديگري آن را مورد اجرا قرار داده و مي
دانست ازدواج غيردائمي در مقايسة بـا ازدواج دائمـي چـه            اينك بايد   

 .احكام و مقررات و آثاري دارد
 

 احكام ازدواج غيردائمي
عالوه بر تصريح به مـدت و صـداق در عقـد، دربـارة ازدواج غيردائمـي                 

 :ها توجه شود، از جمله مسائل و احكامي مقرر شده كه بايد به آن
يل خـانوادة دائمـي و پـذيرفتن        ـ در اين ازدواج چون هدف اصـلي تشـك         1

طرفين  از يك هر نيست، غيره و فرزندان تربيت نظر از آن سنگين مسئوليت
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كـه   توانند از تشكيل نطفه و پيدايش فرزند جلوگيري كنند و حـال آن   مي
 .ها اين امر مجاز خواهد بود در ازدواج دائمي تنها با توافق آن

وقـت يكديگرنـد، كـودكي    ـ اگر در اثر آميزش زن و مردي كه همسـر م      2
متولد شد مانند ازدواج دائمي مرد مسئول اداره و تأمين وسـايل كـافي          

 .براي رشد و تربيت آن كودك است
ـ در ازدواج غيردائمي مرد مسئول نفقـه و تـأمين هزينـة زنـدگي زن از                 3

كـه در ايـن مـورد         جهت لباس و غذا و مسكن و غيره نيست مگر اين          
 .تعهدي كرده باشد

 .اين نوع از ازدواج حق توراث بين زن و شوهر وجود نداردـ در 4
ـ ممنوعيت ايجاد روابط جنسي زن بـا ديگـران در مـدت مـورد توافـق                 5

 .همانند ازدواج دائمي است
شـوند   خود از هم جدا مـي   ـ بعد از تمام شدن مدت، زن و شوهر خودبه        6

 و نيازي به طالق نيست ولي اگر آميزش جنسي صورت گرفته باشـد،            
زن بايد عِده نگاه دارد تا اگر حملي صورت گرفته معلوم شود و پـدر               

عـدة ايـن ازدواج تقريبـاً       . كه مسئول ادارة كودك است مشخص گردد      
 .دو سوم عدة ازدواج دائم، يعني گذشتن دو بار عادت ماهانه است

هـاي    برداري  توانند در اين نوع ازدواج شرط كنند كه بهره          ـ زن و مرد مي    7
ها محدود باشد و مثال آميزشي صورت نگيرد و مرد مكلـف     جنسي آن 

. شـود رعايـت كنـد       است شروط مورد توافق را كه در ضمن عقد مـي          
بنابراين چنين ازدواجي كه با شرط خودداري از آميزش جنسي همراه           
باشـد، بــراي دوران نــامزدي هــم جالــب خواهــد بــود و در حقيقــت  

مايش طـرفين ازدواج بـدون      تواند راهي براي يك نوع آشنايي و آز         مي
 .احساس گناه باشد
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 هاي اساسي بين ازدواج دائم و موقت تفاوت
شود كه فرق آن بـا ازدواج   با تأمل در احكام ازدواج غيردائمي مالحظه مي 

 :دائمي آن است كه
هاي مربوط به تشكيل خانواده كه معموال بـا تهيـة منـزل و       ـ مسئوليت 

زمرة زندگي و غيره تـوأم اسـت در         هاي رو   وسايل زندگي و تحمل هزينه    
 .اين ازدواج نيست

تواند از تشكيل نطفة كودك جلوگيري كند تـا     ـ هر يك از دو همسر مي      
بـرخالف  . هـا نشـود     ايجاد مسئوليتي جديد و احياناً دست و پا گير براي آن          

 .دار شدن موكول به رضايت طرفين است ازدواج دائم كه جلوگيري از بچه
جدا شـدن از يكـديگر از نظـر اخالقـي يـا قـانوني               ـ در مورد مسأله     

هـايي كـه بعـد از ازدواج     كه در مورد طـالق  اشكالي وجود ندارد، حال آن   
گيرد غالباً يـك نـوع احسـاس نگرانـي و مسـئوليت در           دائمي صورت مي  

 .برابر طرف ديگر يا فرزندان در ميان خواهد بود
روع، با وجداني    در اين معاشرت مشروع، برخالف ايجاد روابط نامش        ـ

كه تصور گناه يا خالف و تقصيري در ذهن ايجـاد شـود               آرام و بدون اين   
شـود روشـن      ضمناً تكليف فرزندي كه احتماالً پيدا مـي       . اقدام خواهد شد  

تـوان قبـل از       و نيز بالفاصله بعد از جدا شدن از شوهر قبلي، نمـي           . است
كـه آميـزش       آن انقضاي مدتي ايجاد ارتباط ازدواج با ديگـري كـرد، مگـر           

 .جنسي صورت نگرفته باشد
تناسب   بندوبار و بي    هاي جنسي بي     به وسيلة ازدواج موقت از آميزش      ـ

 .گردد هاي خانمان برانداز و امور منافي عفت جلوگيري مي و ارتباط
شـود كـه حـل ايـن مشـكالت در يـك               از تأمل در اين مطالب روشن مـي       

 .است مانده ثابت اماميه فقه در كه ماسال از است ابتكاري قانوني معقول محدودة
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 ازدواج موقت از نظر ديگران
اند، تجويز يك  بيني توجه كرده به نظر كساني كه به اين مسأله از روي واقع

نوع ازدواج غيردائمي از نظر قانون و عرف راهي معقول و علمي شـناخته           
ك و توان به وسيلة آن از فشار غرايز در جهتي خطرنا شده است كه هم مي

كار انداخت  در هم ريختگي و آشفتگي كاست و آن را در طريق صحيح به       
آساني خود را از تحمل يك نوع رنج روحـي و احسـاس گنـاه و                  و هم به  

 .عصيان و تخلف از اصول و مقررات اخالقي و قانوني رها ساخت
اي از متفكران غربي را نيز به خود جلب كـرده             ازدواج موقت نظر عده   

  :ها  يكي از آن به گفتة. است
توان به جوانان گفت، رياضت بكشند و رهبانيت اختيار كننـد؟            آيا مي «

تـوان اطمينـان كـرد كـه      و آيا با تجويز روابط آزاد جنسي و نامحدود مـي          
چنين جواناني پـس از ازدواج و انتخـاب يـك همسـر افـرادي عفيـف و                  

كـه محصـول    توان افزايش فرزنـدان غيـر قـانوني را            وفادار باشند؟ آيا مي   
گونه روابطند و تأثيرات مختلفي را كه در وضع عمومي جامعـه دارنـد           اين

 1»ناديده گرفت؟
حلي   توان حل كرد؟ تجارب اجتماعي چه راه        اين مشكل را چگونه مي    

 :دنبالة سخن همين متفكر توجه كنيد اند؟ به نشان داده
»         بوده و  ) امريكادر  (قاضي ليندزي، كه ساليان متمادي مأمور دادگاه دِنْوِر

كند كه ترتيبـي      در اين مقام فرصت مشاهدة حقايق زيادي داشته پيشنهاد مي         
او متأسفانه پست رسمي خود را از دسـت    . داده شود » ازدواج رفاقتي «به نام   

داد، زيرا مشاهده شد كه او بيش از ايجاد حس گناهكاري، در فكر سـعادت          
 پوسـتان از بـذل    ضـد سـياه  هـا و فرقـة      براي عزل او كاتوليك   . جوانان است 
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 ليندزي متوجه شـد كـه اشـكال اساسـي در            ... مساعي خودداري نكردند    
ضرورت پـول فقـط از لحـاظ اطفـال احتمـالي            . ازدواج، فقدان پول است   

نيست، بلكه از اين لحاظ است كه تـأمين معيشـت از جانـب زن برازنـده             
ادرت بـه ازدواج    گيرد كه جوانان بايد مب      او به اين ترتيب نتيجه مي     . نيست

اوال، منظـور   : رفاقتي كنند، كه از سه لحاظ با ازدواج عادي متفاوت اسـت           
ثانياً، مادام كه زن جـوان بـاردار نشـده و    . از اين ازدواج توليد نسل نيست  

ثالثـاً، زن در    . فرزندي نياورده طالق با رضايت طرفين ميسر خواهـد بـود          
من هيچ  ...  بود   صورت طالق مستحق كمك خرجي براي خوراك خواهد       

ترديدي در مؤثر بـودن پيشـنهادهاي لينـدزي نـدارم و اگـر قـانون آن را                   
 ».كرد پذيرفت تأثير زيادي در بهبود اخالق مي مي

 
 تعدد زوجات

يكي از مسائل مورد بحث و گفتگو در زمينة نظام خانوادگي اسالم مسـأله      
مطلـب  اينك در اين زمينه طرح چنـد  . تعدد زوجات ـ چند زني ـ  است  

 :رسد الزم به نظر مي
 

 الف ـ شرايط و موجبات طبيعي يا اجتماعي چند همسري
 :گيرد كه طور طبيعي وقتي صورت مي روشن است كه مسألة چند زني به

 .اوالً، تعداد زنان آمادة ازدواج نسبت به مردان آمادة ازدواج بيشتر باشد
 مـردان متأهـل    ثانياً، زناني وجود داشته باشند كه حاضر بـه ازدواج بـا           

 .باشند و اين اقدام را با ميل خود انجام دهند و به صالح خود بدانند
بنابراين اوال در صورت كمي تعداد زنان آماده به ازدواج نسبت به مردان          
و ثانيا در صورت عدم رضايت آنان به ازدواج با مردي كه همسـري ديگـر                

 بايـد ديـد در صـورت      ولـي   . كند  خود موردي پيدا نمي     دارد، اين امر خودبه   
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اي كه قبال ذكر شد از نظـر حفـظ نظـام خـانواده و نيـز رعايـت                     وجود دو نكته  
 .باشد داشته وجود تواند مي اجرايي قابل و عاقالنه حل راه چه زنان گونه اين مصلحت

آيد كه در حـد خـود قابـل توجـه             جا يك مسأله ديگر پيش مي       در اين 
دان در آمـادگي بـراي توالـد و    است و آن تفاوتي است كه بين زنان و مـر  

 :اين تفاوت در دو جهت محسوس است. تناسل وجود دارد
ـ سنين آمادگي به ازدواج، به اصطالح بلوغ جنسي، در دختران غالبا            1

 .شود زودتر از پسران شروع مي
ـ از نظر توليد مثل و آوردن بچه، زنان بـه طـور محـدود و تـا سـن                    2

ري كه بعد از گذشتن از آن حـد و مـرز      معيني اين آمادگي را دارند به طو      
كه در مردان     افتد و حال آن     سني معموال زايمان در آنان به ندرت اتفاق مي        
 .قدرت توليد مثل محدود به سن معيني نيست

 
  ـ سابقة تعدد زوجات قبل از اسالم ب

اين مسئله را بايد در نظر داشـت كـه قبـل از ظهـور اسـالم رسـم تعـدد                     
ب، يهود، ايرانيان و بسـياري از اقـوام و ملـل ديگـر              زوجات در ميان اعرا   

وجود داشته است و كاري كه اسالم در اين زمينه انجام داد محدود كـردن   
در قرون وسـطي در اروپـا منتشـر كـرده بودنـد كـه رسـم تعـدد              . آن بود 

ويـل  . زوجات براي اولين بار توسط پيغمبـر اسـالم عرضـه شـده اسـت              
 :گويد مرد و دربارة آن ميش دورانت اين ادعا را دروغ مي

كردند كه تعدد زوجات      علماي ديني در قرون وسطي چنين تصور مي       «
از ابتكارات پيغمبر اسالم است، در صورتي كه چنين نيسـت و چنـان كـه        

 1».ديديم در اجتماعات ابتدايي جريان همسري بيشتر مطابق آن بوده است
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دد زوجـات را  اروپائيان در طول چندين قرن كوشـيدند تـا مسـأله تعـ     
بدون توجه بـه موجبـات طبيعـي و اجتمـاعي و شـرايط و حـدود آن در               

ولـي  . اسالم، به عنوان نقطة ضعفي بزرگ در تعاليم اين دين معرفي كننـد            
ها پرده از روي اين غرض راني برداشـتند           سرانجام گروهي از محققين آن    

دم داده  و معلوم شد تصويري كه از اين رسم و ارتباط آن با اسالم بـه مـر                
 .شده تا چه حد غيرمنصفانه و نعل وارونه بوده است

 :گوستاولوبون در تاريخ تمدن اسالم و عرب گويد
در اروپا هيچ يك از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفي نشده     «

نويسـندگان  . و دربارة هيچ رسمي هم اين قدر نظر اروپا به خطا نرفته است            
ذهب اسالم دانسته و در انتشار ديانت اسالم        اروپا تعدد زوجات را شالودة م     

اگر خوانندگان ... اند   العلل قرار داده    و تنزل و انحطاط ملل شرقي آن را علت        
اين كتاب از اهل اروپا براي مدت كمي تعصـبات اروپـايي را از خـود دور                 
سازند، تصديق خواهند كرد كه رسم تعدد زوجـات بـراي نظـام اجتمـاعي               

 است كه به وسيلة آن، اقوامي كـه ايـن رسـم ميـان        اي  شرق يك رسم عمده   
هــا جــاري اســت، روح اخالقــي ايشــان در ترقــي و تعلقــات و روابــط  آن

ها قوي و پايدار مانده و باالخره در نتيجة همين رسم است كه               خانوادگي آن 
ما قبل از شروع به اقامة دليـل  . در مشرق اعزاز و اكرام زن بيش از اروپاست        

ود، از ذكر اين مطلب ناچاريم كه رسم تعدد زوجات ابداً           و اثبات مدعاي خ   
به اسالم مربوط نيست، چه قبل از اسالم هم رسم مذكور در ميان تمام اقوام             

در مغـرب هـم بـا       ... شرقي از يهود، ايراني، عرب و غيره شايع بوده اسـت            
وجود اين كه آب و هوا و طبيعت هيچ يـك مقتضـي بـراي وجـود چنـين                   

 اين حال رسم وحدت زوجه رسمي است كه ما آن را فقط       رسمي نيست، با  
 كـنم بشـود ايـن را    بينيم درج است، و اال خيال نمـي    هاي قانون مي    در كتاب 
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) رسم وحدت زوجـه (انكار كرد كه در معاشرت واقعي ما اثري از اين رسم   
دانم كه تعدد زوجـات مشـروع مشـرق از            راستي من متحيرم و نمي    . نيست

  1».تر است انة اهل مغرب چه كمي دارد و چرا كمتعدد زوجات سالوس
 

 ج ـ تعدد زوجات و قيود و شرايط آن در اسالم
 :تعدد زوجات در اسالم با سه قيد و شرط اساسي تجويز شده است

ـ حفظ پاكي و صفاي زنـدگي خـانوادگي، بـه طـوري كـه موجـب                 1
 .ريختگي امور خانواده و تزلزل آن نشود هم به

 .اد، كه هرگز نبايد از چهار تجاوز كندـ محدوديت در تعد2
 .ـ رعايت عدالت كامل در رفتار با همسران3

 :اينك به آية قرآن در اين مورد توجه كنيم
فَانْكِحوا ماطاب لَكُم مِنَ النِّساءِ مثْني و ثُـالثَ و ربـاع فَـاِنْ خِفْـتُم اَلّـا                  «

 »تَعدِلُوا فَواحِدةً
انـد دو و سـه و     ه برايتان حـالل و پـاكيزه    پس ازدواج كنيد با زناني ك     «

ترسيد كه نتوانيد ميان همسران به عدالت رفتار كنيد، تنها            چهار، اما اگر مي   
 2».يك همسر داشته باشيد
طور كه سابقاً يادآوري شد، قبل از اسالم از اين نظـر              در مورد تعداد، همان   

ز تشـكيل   نوعي نامحدودي وجود داشت و اسالم آن را محـدود سـاخت و ا             
حرمسراها كه در تاريخ زندگي ثروتمنـدان و حكمفرمايـان و سـالطين ديـده               

 يادآور شده اسـت كـه حـق          عالوه بر اين، اسالم اكيداً    . شد جلوگيري كرد    مي
كامـل ميـان همسـران    » عدالت«استفاده از اين اجازة قانوني مشروط به اجراي        

  روحيـه و خـود، مسـتلزم داشـتن    رعايـت ايـن شـرط اساسـي خودبـه      . است
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امكانات خاصي در مردان است كه اگر فاقد آن باشند نبايـد بـيش از يـك     
 )...  فَاِنْ خِفْتُم اَلّا تَعدِلُوا فَواحِدة. (زن بگيرند

رسد كه با توجـه بـه      در پايان اين بحث تذكر اين نكته الزم به نظر مي          
هدف اساسـي از زنـدگي زناشـويي در اسـالم، يعنـي سـكونت خـاطر و                 

مـودت و   (» شدت دوسـتي و مهربـاني     «ش اعضاي خانواده، بر مبناي      آرام
ترين شكل ازدواج     دو همسر نسبت به يكديگر، بهترين و مطمئن       ) رحمت

اسـت كـه طـرفين كـامال بـه عشـق و عالقـة               » تك همسري «همان شكل   
بنابراين مردها بايد توجه داشته باشـند كـه از تعـدد            . يكديگر متكي باشند  
د الزم و استثنايي اسـتفاده كننـد، آن هـم بـا رعايـت          زوجات تنها در موار   

شرط اساسي آن، يعني صالحيت براي ادارة زنـدگي همسـران از جهـات              
 .مادي و معنوي و با رعايت اجراي عدالت

 
  رفتار با همسر : اخالق خانوادگي
 :فرمايند رسول اكرم مي

بهترين مردان شما كساني هستند كه براي زنان خـود بهتـرين شـوهر              «
   1».باشند

 :فرمايد مي) ع(همچنين علي
گيـري   رفتاري و سخت  رفتار باش كه خوش     ـ نسبت به همسر خوش    « 

سـازد و در      تر مي   نكردن با او براي اصالح او مفيدتر است، فكرش را آرام          
هايي كه همسر در      از بذل و بخشش   . حفظ سالمت و زيبايي او مؤثر است      

بـا  . مـورد امسـاك نداشـته باشـيد       كند جلوگيري نكنيد و در اين         منزل مي 
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پاكدامني خودتان چشم او را از نظر داشتن به ديگران پوشيده و فكر او را               
چنان باش كه در پناه سـنگر خـانوادگي و      با او آن  . از انديشة گناه بازداريد   

رفتارت با او   . هاي نامشروع پيدا نكند     ارضاي اميال مشروع خودش، هوس    
  1». انكسار و ناتواني جنسي ببيندطوري نباشد كه تو را در حال

 :فرمايند دربارة رفتار با همسر مي) ص(و رسول اكرم
در مراقبـت  . بـا مهـر و بـا محبـت باشـند     : بهترين زنان شما آنانند كه «

نسـبت بـه شـوهر خـود حالـت          . خودشان از نظر حفـظ عفـت بكوشـند        
رشان آرايش و خودنمايي آنان براي شوه     . نافرماني و تكبر به خود نگيرند     

 2».در غياب او رعايت امانت و حقوق همسري او را بنمايد. باشد
 

 قسمتي از تكاليف متقابل والدين و فرزندان
والدين و فرزندان يك سلسله حقوق و تكاليف متقابل نسبت به يكـديگر             
دارند، به طوري كه هر يك از آنان اگر آن تكاليف را نشناسـند يـا بـه آن                   

او خواهند  » عاق«اند و به اصطالح       ستم كرده عمل نكنند نسبت به ديگري      
 .شد

گونـه كـه فرزنـد در اثـر           انـد كـه همـان       پيشوايان ديني ما يادآور شده    
حسـاب    كار بـه    شود و گنه    ناشناسي والدين عاق والدين مي      نافرماني و حق  

كار نيز عاق فرزنـد خـود خواهنـد بـود و      آيد، والدين نااهل و مسامحه      مي
 . خواهند شدمجرم و گناهكار محسوب

 :ترين تكاليف والدين نسبت به فرزندان اين است كه از مهم
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ـ به عنوان نخستين مربيان كودكان مراقب رفتار و كردار خود باشند تا             
ها الگوي بـدي نباشـند و اعمـال آنـان فرزنـدان را بـه فسـاد و                     براي بچه 

بايد سخت هشيار باشند كه خـواهي نخـواهي وضـع         . گري نكشاند   الابالي
نان سرمشق عملـي كودكانشـان خواهـد بـود و در تشـكيل تمـايالت و                 آ

 .عادات اولية آنان تأثير مستقيم خواهد داشت
به اندازة توانـايي و درك اجتمـاعي خودشـان در پـرورش و رشـد                ـ  

خصـوص در آمـوزش       عمل آورند و به     استعدادهاي نونهاالن كوشش را به    
گونه فداكاري     است، از هيچ   هاي مؤثر در پرورش آنان      آنان، كه يكي از راه    

 .اي نداشته باشند و تحمل زحمت مضايقه
منشـي بـار    ـ طوري با فرزندان رفتار كنند كه آنان با كرامت و با بزرگ         

 .آيند، نه پست همت كه به هر اهانت و خواري تن در دهند
ـ از نظر جسمي و روحي آنان را افرادي قوي و سالم بار آورنـد و در              

ز زندگي قرار دهند كه امكان رشد جسمي و سالمت و           محيط و شرايطي ا   
 .شان بهتر فراهم باشد تربيت صحيح اخالقي

 :در قرآن دربارة اهميت حقوق والدين چنين آمده است
 »وقَضي ربّك اَلّا تَعبدوا اِلّا اِياه و بِالْوالِدينِ اِحساناً«
 مـورد پرسـتش     حكم پروردگار تو اين است كه جز او چيـزي و كسـي را             «

 1».قرار ندهي و نسبت به مادر و پدر رفتاري پسنديده و نيكوكارانه داشته باشي
 :و باز يادآوري شده است كه

 »ووصينَا الْاِنْسانَ بِوالِديهِ حسناً«
 2».به آدمي سفارش كرديم كه دربارة مادر و پدر خود به نيكي رفتار نمايد«
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هايي كه به     سفارش شده است، به وعده    در مورد طرز رفتار با فرزندان       
 :در روايات اسالمي داريم كه. شود با كمال دقت وفا شود آنان داده مي

 »اِذا وعد اَحدكُم صبِيّه فَلْينْجِزْ«
اي داد حتمـا آن را عملـي          هر گاه يكي از شـما بـه فرزنـدش وعـده           «
 1».سازد

ــا مســاوات   ــا فرزنــداني كــه در خــانواده هســتند ب در بخشــش و و ب
 .رفتاري رعايت شود خوش
 »ساووا بينَ اَوالدِكُم فِي الْعطّية«
 ».ميان فرزندان در مورد بخشش مساوات داشته باشيد«
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 نظام عادل اجتماعي



  اسالمي جامعة
  » . . . لِتَكُونُوا شُهداء علَي النّاسِ وسطاًوكَذلِك جعلْناكُم اُمّةً«
ن صورت جامعة نمونه كرديم تا براي همة مردم الگو ما شما را بدي«

 1». . .باشيد 
صـورت جامعـة      خواست صريح قرآن اين است كه جامعة اسالمي بـه         

نمونه درآيد تا براي همة مردمي كه خواسـتار زنـدگي اجتمـاعي سـالم و                
سعادتبخشند الگو شود و شاهدي عيني بر اين اصل عـالي انسـاني گـردد               

هـا بسـته       و به عدل و اعتدال رسيدن بـه روي انسـان           راه سالم زيستن  : كه
ها هستند كه بايد اين راه را بشناسند و با آگـاهي و    نيست، اين خود انسان   

 .ايمان و تالش بدان درآيند
 

 جامعه
صـورت    بـوده و بـه    “ گـروه زي  ”انسان موجـودي اسـت زنـده كـه از ديرگـاه             

كـه بـا هـم زنـدگي        هـايي را       انسـان   مجموعـة . جمعي زندگي كرده است     دسته
اي  مجموعـه «: توان چنـين گفـت   در تعريف جامعه مي . گويند  كنند جامعه مي    مي

ها به هم مربوط است و ارتباطي ناشي از داشتن خواسـت              از افراد كه زندگي آن    
 ».ها بكوشند يا منافع مشترك ميانشان موجود است كه بايد در تحقق آن

                                                 
 . ـ سورة بقره142قسمتي از آية  .1
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 جامعة اتفاقي و جامعة ارادي
در اصـطالح   . »ارادي«اسـت و گـاهي      » اتفـاقي «ه گـاهي    تشكيل يك گرو  

 .نامند مي»  ارادي جامعة«و دومي را » جامعة اتفاقي«علمي اولي را 
 

 جامعة اتفاقي
براي تماشاي موزه يا گردش در بـاغِ عمـومي شـهر از منـزل خـود خـارج                   

بينيد اشخاص ديگري هم بـراي        رسيد، مي   وقتي به موزه يا باغ مي     . شويد  مي
ها عمالً يـك گـروه    اند و از مجموع شما و آن   جا آمده   و گردش به آن   تماشا  

 .تشكيل شده كه خواستار تماشاي موزه يا گردش در باغ عمومي شهرند
روشن است كه افراد تشكيل دهندة اين گروه از آغاز در پي تشكيل اين              

هركس بدون توجه به ديگران از خانة خـود بـه راه افتـاده و               . اند  گروه نبوده 
كه قصد و ارادة قبلي داشته باشد، عمالً به يك گروه پيوسته اسـت،             دون آن ب

هـا همـان اقـدام شخصـي بـراي تماشـا و        گروهي كه قدر مشترك ميـان آن  
 .گوييم مي»  اتفاقي جامعة«اي  به چنين گروه و جامعه. گردش است

 
 جامعة ارادي

جـود  و  خواهيد يك مؤسسة فرهنگي، درماني، اقتصادي يـا سياسـي بـه             مي
آوريد ولي امكانات فكري و جسمي و مـالي شـخص شـما بـراي چنـين             

آييد همفكـران و همكـاراني پيـدا          ناچار در صدد برمي   . كاري كافي نيست  
. كنيد كه در اجراي طرح و ايجاد مؤسسة موردنظر با شما همكـاري كننـد            

آيـد    وجود مي   اي كوچك به    در پرتو اين همكاري، يك گروه، يعني جامعه       
 و اعضاي آن با قصد و ارادة قبلي يكديگر را پيدا كرده و بـه هـم          كه افراد 
 .نامند مي» جامعة ارادي«چنين مجموعه و گروه را . اند پيوسته
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 مختصات هر يك از اين جوامع
 :ـ مختصات جامعة اتفاقي1

 .پيوندند ـ افراد جامعه بدون قصد و ارادة قبلي به هم مي
 .ار استـ چنين پيوندي معموال موقت و ناپايد

ـ در اين نوع جامعه، معموال همزيسـتي وجـود دارد، ولـي همكـاري               
 .صورتي بسيار سطحي، آن هم خيلي جزئي و زودگذر نيست مگر به

همين جهـت    به. كنند  ه يكديگر را انتخاب نمي    ـ در اين گردهمايي افراد گرو     
كت دانند قبالً يكديگر را بشناسند و دربارة صالحيت هريك براي شـر             الزم نمي 

مثالً مسافر يك اتوبوس، قطار، هواپيمـا يـا         . در اين جمع تجسس و تحقيق كنند      
بيند كه هنگام خريدن بليت مسافرت دربـارة مسـافران          كشتي، معموال نيازي نمي   

ها بر اين مسـافرت تحقيـق    ديگر، از نظر شخصيت فكري و اخالقي و انگيزة آن 
خواهنـد    ه او و ديگـران مـي      چـ   آن. كند و معموال چنين تحقيقي هم امكان ندارد       

پـس بـراي    .  از اين وسيلة نقليه براي رفتن از جايي به جاي ديگر اسـت              استفاده
 تأمين اين منظور آشنايي چنان عميق و گسترده چه ضرورتي دارد؟

 

 :ـ مختصات جامعه ارادي2
 .پيوندند ـ افراد و اعضاي اين جامعه با قصد و ارادة قبلي به هم مي

كند پايـدار     حدودي كه هدف از تشكيل گروه ايجاب مي       ـ اين پيوند در     
 .كه حوادثي رخ دهد و ماية از هم پاشيدگي گروه گردد است مگر اين

ـ اين نوع جامعـه بـه منظـور همكـاري و قبـول مسـئوليت متقابـل و                   
آيـد بنـابراين    وجود مـي  مشترك براي تحقق بخشيدن به هدف موردنظر به   

 . در مسئوليت توأم استدر آن همزيستي با همكاري و شركت
كنند و چون طـرز   ـ در اين گردهمايي افراد گروه يكديگر را انتخاب مي        

 گذارد، براي عضـويت در ايـن        فكروكار هركس بر سرنوشت ديگران اثر مي      
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گيرند تا افراد برطبق اين ضـوابط و          جمع ضوابط و معيارهايي  در نظر مي       
 .معيارها انتخاب گردند

هاسـت   فـراد گـروه و روابطـي كـه ميـان آن     ـ همزيستي و همكـاري ا  
براساس اصول و قواعدي است كه قبال از طرف يك يك اعضا با بررسـي     

 .كافي پذيرفته شده است وآگاهي
 . كوشند ـ افراد ديگر براي رشد و تكامل گروه با كمال صميميت مي

يك نمونـة مشـخص از جامعـه ارادي خـانواده اسـت كـه در شـكل                  
ــا  ــويي س ــالمي آن، الگ ــة  اس ــة ارادي اســت و در آن هم ــراي جامع ده ب

دو همسـر بـا     : كـه   توان يافت، از قبيل اين      خصوصيات جامعة ارادي را مي    
كننـد تـا زنـدگي مشـتركِ          قصد و اراده و آزادي يكديگر را انتخـاب مـي          

اين زندگي با مسئوليت مشترك آن دو       . وجود آورند   پايداري براي خود به   
ها براساس نظام اجتماعي كـه    قابل آن و حقوق و مسئوليت مت    . همراه است 

ها   همچنين زندگي مشترك آن   . كنند، مشخص شده است     در آن زندگي مي   
تر براي    يافته  با همكاري صميمانة آن دو در راه تأمين زندگي بهتر و تكامل           

 .خود و فرزندانشان همراه است
 

 فرد و جامعه
وضع زندگي  شك    جا كه زندگي انسان گروهي و اجتماعي است، بي          از آن 

اي بسـتگي دارد كـه در آن زنـدگي            هر فرد، كم يا بيش به وضـع جامعـه         
 اما اين بستگي به چه صورت و تا چه حد است؟. كند مي

آيا بدان صورت است كه به اسـتقالل كامـل فـرد، در شـكل دادن بـه                  
 )اصالت فرد(زند؟  ترين لطمه را نمي زندگي دلخواه خويش كم
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صورت تابعي از وضع محيط اجتمـاعي         ي فرد به  آيا بدان پايه است كه زندگ     
 )اصالت جامعه (گونه استقالل براي فرد؟ هيچ آيد، تابعي مطلق، بي او درمي

 )اصالت آميختة فرد و جامعه(و يا نه آن و نه اين، بلكه وضعي ميان اين دو؟ 
 مناسبات فرد با محيط اجتماعي خـويش         ها سه ديد مختلف دربارة      اين

 .پردازيم ها مي  بيشتر دربارة آناست كه به توضيح
 

 اصالت فرد
برطبق اين نظر عامل اساسي در شكل دادن به زندگي هركس خود اوست             

مجموعـة افـرادي    . نه جامعه، زيرا جامعه چيزي جز مجموعة افراد نيست        
هايشان در پرتو همكـاري بهتـر تـأمين           اند كه خواسته    كه به تجربه دريافته   

. انـد   جمعـي كشـيده شـده       ربه، به زنـدگي دسـته     دنبال اين تج    شود و به    مي
 هر فرد به رسيدن      بنابراين انگيزة ايشان بر زندگي گروهي نيز همان عالقة        

 .هاي شخصي خويش است به خواسته
 خود اين افراد وضع شده تا راه رسيدن          نظامات اجتماعي هم به وسيلة    

بنـابراين  . زداند هموار سـا  ها را به مصالحي كه براي خود در نظر گرفته       آن
 .همه جا پاي فرد در ميان است و نقش اساسي خواستن و عمل كردن فرد

فساد جامعه نيز ناشي از فساد افراد است به همين جهـت راه اصـالح               
تواند باشد كه هر فرد خود را اصـالح كنـد تـا               هر جامعه نيز جز اين نمي     

 .جامعه به خودي خود اصالح شود
 

 اصالت جامعه
 واقعيت عيني درست برعكس آن چيزي است كه صـاحبان           برطبق اين نظر،  

 چـه در عـالم خـارج واقعيـت عينـي دارد       آن. گويند  نظرية اصالت فردي مي   
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يعني فرد مسـتقل از ديگـران معنـا         . جامعه و انسان اجتماعي است نه فرد      
هـا هسـتند    يابيم مجموعة انسـان  چه ما بر روي كرة زمين مي    ندارد زيرا آن  

اي انساني كه     يعني جامعه هستند، جامعه   . وابطي دارند كه در داخل خود ر    
. براي خود روندي دارد، نظير روندي كه در مجموعه عالم طبيعـت اسـت           

طور كه در عالم طبيعت هر موجود طبيعي تابع نظام كلي و عمـومي                همان
طبيعت است و استقالل كامل ندارد، در جامعه نيز فـرد جزيـي از جامعـه                

. چون و چراي نظام حـاكم بـر كـل           روي بي    دنباله جزيي تابع كل و   . است
ها و تمنيات و ارادة او در حقيقت بازتـاب            حتي بينش، طرز فكر، خواسته    

 .عوامل محيط طبيعي و اجتماعي و شكل اقتصادي جامعه و طبقة اوست
گويند، فرد انسان در جامعـه،        به نظر كساني كه از اصالت جامعه سخن مي        

آيـا يـك سـلول      . ك پيكـر زنـده، چـون انسـان        چيزي است شبيه سلول در ي     
تواند در برابر مجموعة پيكر انسان و نظام پيچيدة حاكم بر آن، بـراي خـود             مي

نظـر از     وضعي مستقل داشته باشد و براي رشد و تكامل جهتي مستقل، صرف           
كه مجموعة بدن در حال سالمت و اعتدال اسـت يـا در حـال بيمـاري و                    اين
توانـد در داخـل نظـام         به همين ترتيب فرد انسان هم نمي      . اعتدالي؟ البته نه    بي

كند، براي خود و تكامل خود رونـدي مسـتقل،        اجتماعي كه در آن زندگي مي     
رود كـه     جا و همان سـو مـي        برطبق دلخواه خويش داشته باشد، بلكه به همان       

 .برد جريان نيرومند اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جامعه او را مي
هـاي اجتمـاعي معاصـر، روي اصـالت جامعـه بـه               در برخي از مكتب   

شرحي كه گفته شد، چنان تكيه شده كه گويي فرد انسان موجودي اسـت              
صددرصد وابسته به جامعه يا طبقة خويش و مجبور بـه پيـروي از راهـي            

ترين امكـاني     كه كم   آن  نهد، بي   كه محيط اجتماعي و طبقاتي پيش پايش مي       
اين  خود  خودبه نظر، اين نتيجة .بيابد خويش ربراب در »اختيار و انتخاب« براي
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خـود    هركس خود را اصالح كند تـا جامعـه خودبـه          «خواهد بود كه اصلِ     
 ».اصالح شود

نظـام  «: نظريه طرفداران اصالت فرد بايد به اين اصل تبـديل شـود كـه        
 ».خود اصالح گردند اجتماعي بايد دگرگون و اصالح شود، تا افراد خودبه

 
  فرد و جامعه اصالت آميختة

برطبق اين نظر، فردِ انسـان موجـودي اسـت نـه صددرصـد مسـتقل، نـه                  
 . دو صددرصد تابع جامعه و روند آن، بلكه داراي وضعي آميخته از اين

جاي ترديد نيست كه نظام كلي فرهنگي، اقتصادي و سياسـي جامعـه بـر               
انگيـزد    يهايي را برمـ     گذارد، در او خواسته     روي فرد و بينش و منش او اثر مي        

اش را    دهـد و اراده     نشاند، به او شكل و جهـت مـي          هايي را فرو مي     و خواسته 
ولي اين تـأثير هرگـز بـدان پايـه نيسـت كـه او را           . كشاند  به اين يا آن سو مي     

اش درآورد، زيرا تـأثير محـيط         صورت تابعي مطلق از وضع محيط اجتماعي        به
. ط طبيعـي بـر روي او      اجتماعي بر روي انسان چيزي است شـبيه تـأثير محـي           

طور كه انسان نظير موجـودات ديگـر نيسـت كـه يكسـره تـابع محـيط                    همان
راند و بـا اسـتفاده    اش باشد ـ بلكه در موارد بسيار بر طبيعت فرمان مي  طبيعي

از خودآگاهي و خودجوشي يعني بسيج همـة نيروهـايي كـه در او نهفتـه، در           
آيد، و بـه آن در   ويش برميصدد دگرگون كردن يا مهار كردن محيط طبيعي خ   

دهد ـ در برابـر محـيط اجتمـاعي      هايي كه دارد، تغيير شكل مي جهت خواسته
او يكسـره تسـليم محـيط اجتمـاعي يـا           . خويش نيز وضعي ايـن چنـين دارد       

از قـوانين   . كوشد تا جامعـه را درسـت بشناسـد          شود بلكه مي    اش نمي   طبقاتي
 آن آگـاه گـردد و بـه كمـك      علمي مربوط به پيدايش جامعه و دگرگون شدن       

 ترين راه براي مهار كـردن يـا دگرگـون كـردن             اين شناخت و آگاهي، مناسب    
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گــاه بــا بســيج كــردن همــة  محــيط اجتمــاعي خــود را بــاز شناســد و آن
هايي كه در او و ديگران نهفته، وضع اجتماعي خود را عوض كنـد        توانايي
ي مؤثر در جهـت     ها  جا كه برايش ميسر است در محيط، دگرگوني         و تا آن  

كـه صـرفاً تـابعي از     وجود آورد، نـه ايـن      هاي خويش به    اهداف و خواسته  
محيط اجتماعي خود شود و در برابر نظام اجتمـاعي موجـود و رونـد آن                

 .يكسره تسليم گردد و صرفاً سازگاري نشان دهد
كـه بـراي خـود رونـد و           هاي اجتماعي، در عين آن      بنابراين، دگرگوني 

روند و قانوني مربوط به مجموع جامعه و عوامـل موجـود   قانوني دارند ـ  
اي هم به آگاهي و تالش افراد مربوطنـد و   در آن ـ به مقدار قابل مالحظه 

كوش و پرتالش     هاي خودجوش، سخت    تحت تأثير كوشش آگاهانة انسان    
 . گيرند صورت مي

به اين ترتيب، نه اصالت فرد و نه اصـالت جامعـه و نظـام اجتمـاعي،                 
 .صالت آميختة فرد و جامعه مدنظر ماستبلكه ا
 

 نظر اسالم در اين زمينه
دهد كه زيربنـاي ايـن تعـاليم نيـز      جانبة تعاليم اسالم نشان مي   بررسي همه 

 .است»  فرد و جامعه اصالت آميختة«همين نظر سوم، يعني 
بينيم كه از يك سو روي مسـئوليت فـرد نسـبت بـه                در تعاليم اسالمي مي   

ناپـذير   سازي تكيه شده و از سوي ديگر روي تأثير اجتناب خودسازي و محيط 
جـا    محيط اجتماعي در شكل دادن به انديشه، اراده، اخالق و عمل فرد؛ تـا آن              

از ايـن رو    . ها به مقدار زياد بـه هـم پيوسـته اسـت             كه گويي سرنوشت انسان   
خواهد كه دريافتن و پيمودن راه حـق          ها مي   است كه قرآن از هر يك از انسان       

 .مصمم باشد و انحراف محيط را بهانة انحراف خود قرار ندهد
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فرشتگان، هنگام گرفتن جان، به كساني كه بر خود سـتم كـرده و بـه                «
 در چه وضعي بوديد؟: گويند اند، مي انحراف تن در داده

 . آمديم و تواني نداشتيم حساب نمي ما در زمين چيزي به: گويند
قدر فراخ نبود كـه كـوچ كنيـد و بـه      آيا زمين خدا آن   : فرشتگان گويند 

 1»!ها فرجامشان دوزخ است، چه بد فرجامي جايي ديگر رويد؟ اين
 :كند كه در راه حق از كمي رهروان نهراسيد تأكيد مي) ع(و اميرمؤمنان علي

 2».اي مردم، در راه راست از كمي رهروانش بيمناك مشويد«
امان داشـتن و در  شود كه به سروس از سوي ديگر به آدمي يادآوري مي 

راه بودن خويش قانع و مغرور نگردد و از تالش در راه بهسـازي محـيط                
اجتماعي خويش غفلت نورزد كه اگر جامعه بـه سراشـيب سـقوط افتـد،               

 :فرمايد مي) ع(امام باقر: كشاند نيك و بد را با هم به سقوط و هالك مي
د و همـة    رس  ها به حد كمال مي      جاست كه خشم خداوند بر آن       اين... «
نيكان در ميان تبهكاران و خردسـاالن در        . رساند  ها را با هم به كيفر مي        آن

 3»... رسند  خانة بزرگساالن به هالكت مي
به همين جهت مسلمان در عين توجـه بـه مسـئوليت فـردي خـويش               

خواهـد،   مـي » ما«خواهد براي  جا كه هر چه از خدا مي   گراست، تا آن    جمع
 راز و نيازي كه در نمـاز روزانـه بـا خـداي خـود                به. »من«نه صرفاً براي    

 :داريد توجه كنيد
راه راسـت را بـه   . خواهيم پرستيم و فقط از تو ياري مي    فقط تو را مي   «

 ».ما بنما
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 :فرستيد و به درودي كه در پايان نماز مي
 ».كردار خدا درود بر ما و بر همة بندگان درست«

تأكيد اسالم بر امر    . »من« از   است، نه صرفاً  » ما«ببينيد همواره سخن از     
به معروف و نهي از منكر و مسئوليت متقابل افراد يك امت در هر سِـمت      

ها به تأثير عميق پاكي يـا آلـودگي محـيط          و مقامي باشند و توجه دادن آن      
اجتماعي، فقر يا غناي اقتصادي و عواملي از اين قبيل در ايمان و اخـالق               

 مطلب است كه نظام عقيده و عمل اسالمي         هايي ديگر بر اين     فردي، نشانه 
 .نهاده شده است»  فرد و جامعه اصالت آميختة«بر پاية 

 
 :نتيجه

صورت فشرده بيان كرديم، به اين نتيجـه          جا به   چه تا اين    با توجه به آن   
 :رسيم كه مي

اي  اي است ارادي، نه اتفـاقي، يعنـي جامعـه         اوالً جامعة اسالمي جامعه   
ها، براساس شناخت و انتخاب راه و هـدف معـين             ساناست كه به ارادة ان    

 .آيد وجود مي براي زندگي به
اي است كه در همة نظامات و قوانين آن هم به فرد انسـان                ثانياً جامعه 

گري آگاهانة او توجـه شـده، هـم بـه نظـام               و نقش نسبي اراده و انتخاب     
اجتماعي و شرايط فرهنگي، سياسـي و اقتصـادي محـيط و نقـش نسـبي                

 .ناپذير آن در ساختن و شكل دادن به فرد جتنابا
ما توجه به اين دو نكته را براي فهم صحيح همـة تعـاليم اجتمـاعي و              

هـاي    چـه در مكتـب      اقتصادي، اخالقي و عبادي اسالم و تفاوت آن بـا آن          
دانــيم و اميــدواريم شــما نوجوانــان  ديگــر آمــده، ســخت ضــروري مــي

 .ها را از ياد نبريد جستجوگر هرگز آن
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 نظام اجتماعي
هاي ارادي، همـواره نـوعي اداره و نظـم            خصوص جامعه   در هر جامعه، به   
 وجود دارد كه،

 ـ طرز ادارة آن،  ـ راه و رسم كلي جامعه،
 ـ مناسبات هر فرد با مجموع جامعه، ـ مناسبات افراد با يكديگر،

هـاي متقـابلي را كـه از ايـن مناسـبات ناشـي             ـ و حقوق و مسـئوليت     
 .كند  مشخص ميشود، مي

براي نمونه به كار يك شركت بازرگاني يا توليدي توجه كنيد و ببينيد             
چگونه از همان آغاز كار بايد هدف شركت، راه و رسمي كـه بايـد بـراي               
تحقق يافتن اين هدف در پيش گيرد، كيفيـت اراده، مسـئول كـار در هـر                 

، مجمـع  داران، مسئوالن قسمت، حقوق و حدود اختيارات هر يك از سهام  
عمومي و مسائلي از اين قبيل مشخص گردد و كار شركت، چـه در آغـاز            

 .برداري بر آن محور بگردد تأسيس، چه در جريان عمل و بهره
شود بدون مشخص كردن ايـن جهـات شـركتي را تأسـيس يـا اداره                  آيا مي 

ها همـين وضـع و همـين          همة جامعه . كرد؟ روشن است كه جواب منفي است      
 از يك اتحادية كوچك صنفي گرفته تا جامعـة بـزرگ و جهـاني               روند را دارند،  

بشري، در هر يك نظم و اداره و مقررات و معيارهايي الزم است تا كـار جامعـه     
هـايي را كـه        مقررات، بنيادها و سازمان     پس مجموعة . ها جريان يابد    براساس آن 

 .نامند مي» نظام اجتماعي«دهد  به كار جامعه سر و سامان مي
 
  عادل اجتماعينظام
توانـد بـه    دانيم كه اگر تن از سالمت و اعتدالل الزم برخوردار بـود، مـي         مي

هاي بدن موجـب      ها و دستگاه    هرگونه اختالل در اندام   . رشد خود ادامه دهد   
 چه بايد باشد، فراتر رود      اگر ميزان حرارت بدن از آن     . آشفتگي و فساد است   
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تـر رود موجـب ضـعف و          پائينباعث تب شديد و بحران عمومي بدن و اگر          
هـاي سـفيد و       درجه فشار خون، تعداد گلبول    . نوعي اختالل ديگر خواهد بود    

همـه تـابع    ... هاي الزم براي بدن و غيره و غيـره            قرمز خون، اندازه و ويتامين    
وزيادي موجب نوعي بيمـاري و       عتدالي است كه هرگونه تخلف و كم      نظم و ا  

شدت مبارزه كـرد   ها يا بايد به اعتدالي ها و بي    در برابر اين بيماري   . بحران است 
 .وجود آورد، يا آمادة سقوط و هالكت بود تا از هرجهت اعتدال الزم را به

اين اعتدالل را در مسائل انساني و روحي هم بررسي كرديم و ديـديم              
ها و تمايالت، چگونه باعث سـقوط         كه افراط و تفريط در ارضاء خواست      

 اما اين اعتدال در جامعه چگونه است؟. دانسانيت فرد خواهد ش
تـوان نـوعي كيـان و         با توجه به همبستگي شديد افراد در جامعه، مـي         

موجوديت براي جامعـه پيـدا كـرد كـه در عـين حفـظ اسـتقالل ارادي و           
 .كيان اجتماعي وجود دارد خودي افراد، اين

موجوديت جامعـه نيـز ـ همچـون موجوديـت فيزيولوژيـك و كيـان        
رد ـ تابع قوانيني است كه البته مخصوص جامعه اسـت و دوام و   انساني ف

اگـر در   . بقاء آن در ساية برخـورداري از اعتـدال اجتمـاعي خواهـد بـود              
جانبه برقرار بود، محـيط بـراي رشـد و تكامـل فـراهم       جامعه عدالت همه  

است و روند عمومي حركت تكاملي جامعه هماهنگ با روند تكاملي كـل        
عـدالتي موجـب اخـتالل، فسـاد،          در مقابل هر نوع بـي     . جهان خواهد بود  

 .ارتجاع و سقوط جامعه است
هاي اساسي اسالم برقرار كـردن عـدل و قسـط در جامعـه و                 از هدف 

 .وجود آوردن اعتدال كامل در امت و جامعه اسالمي است به
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النـاس             «

 »... بالقسط 
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هاي آشكار فرستاديم و با آنـان كتـاب و         ما پيامبران خويش را با دليل     «
 1».پاي دارند ميزان سنجش حق و باطل نازل كرديم، تا مردم عدالت را به

كه اصول و عوامل ايجاد اين اعتدال را بشناسيم، بايـد مسـائل               براي آن 
 :زير را مورد توجه قرار داد

 

 :جتماعياصول و عوامل ايجاد اعتدال ا
 ها ـ برابري انسان1

. جاي اصلي خـود قـرار گيـرد    دانستيم كه اعتدال آن است كه هر چيزي به 
در اسالم براي افراد مختلف جامعه اصوال موضع خاصـي در نظـر گرفتـه               
نشده، چون مـردم از نظـر بنيـادي داراي تفـاوت نيسـتند، همـه از نيـاي                   

تالف حقوقي كه در    پس اخ . اند و سرشت مشترك دارند      واحدي پيدا شده  
هـاي قبيلگـي و غيـره         ها به تناسب نژاد، طبقـه، وابسـتگي         بين برخي ملت  

ايـن بيـنش اسـالمي در      . وجود داشت، از ريشـه در اسـالم منتفـي اسـت           
ترين كشورهاي متمدن و معـروف آن روز   شرايطي عنوان شد كه در عظيم    

ماعي هاي اجتماعي و تبعيض موضع و موقف اجت         بندي  جهان، مسأله گروه  
شد امـا در    اي طبيعي و منطقي شمرده مي       و در نتيجه اختالف حقوق شيوه     

هـاي ديگـر      اسالم هيچ گروهي اصوال براي بردگي آفريده نشـده و گـروه           
هـيچ  . اي نجـس آفريـده نشـده و ديگـران پـاك             هيچ دسته . براي سروري 

كار بدني و عضالني آفريده نشده و ديگران بـراي مسـائل              اي محكوم   طبقه
وجود نيامده و ديگـران   هيچ گروهي در حد حيوان به. ي و فرمانروايي ادار

داراي شرافت انساني به همان ترتيب كـه در فرهنـگ دينـي و حقـوقي و                
 :اسالم رسماً اعالم كرد كه. اجتماعي نظامات كهن آن عصر وجود داشت
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هـاي شـانه      مـردم هماننـد دانـه     «يعني  » الناس سواسية كاسنان المشط   «
 1».برابرند

 ».نياي شما آدم است و آدم از خاك«، »ابوكم آدم و آدم من تراب«
 »و ان هذه امتكم واحدة و انا ربكم فاعبدون«
 2».پس مرا پرستش كنيد. يك امت هستيد و من هم پروردگار همة شما«

آري همه بندگان خدا هستند و برادر يكديگر و در يك گـروه واحـد               
 .قرار دارند

 

 ـ عدل حقوقي2
هـا دارد، از نظـر اصـولي و         بيني كه اسالم نسبت بـه افـراد انسـان           هان ج  با اين 

طبيعي بين همة افراد انسان نوعي وحـدت، همـاهنگي و تسـاوي در حقـوق                
اساسي ضرورت دارد، چون وقتي از نظر خلقت و سرشت اوليـه بـراي افـراد          
جاي معيني در جامعه در نظر گرفته نشده، طبعاً هيچ كـس و هـيچ گروهـي،                  

اند مناصب باال و مشاغل عالي را در انحصار خـود بدانـد و ديگـران را               تو  نمي
اي حقـوق     طبعاً بـراي هـيچ دسـته      . محكوم فرمانبري و تصدي كارهاي پست     

 .تر خاص و امتيازات معيني وجود ندارد و براي ديگران حقوق و امتيازاتي كم
هـاي    براساس اين بينش، معني عدالت، محكومت و محروميـت گـروه          

چـه  . وري و برخورداري افـرادي معـين نيسـت          ي در جامعه و بهره    فراوان
كس موضع اختصاصي قرار داده نشده بلكه همه داراي اسـتعداد             براي هيچ 

چنين حوزة فكري، آن اسـت كـه          عدالت در اين  . رشد و شكوفايي هستند   
امكانات مساوي براي پرورش افراد و شكوفايي استعدادها فـراهم گردنـد            

 .ا سر حد كشش و استعداد خود پيش روندو همه بتوانند ت
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 ـ رفع تبعيض در ساية بينش توحيدي3
چنين لغـزش فكـري       اگر انسان را با يك ديد صرفاً مادي بنگريم، امكان اين          

بدين توضـيح كـه اگـر انسـان عبـارت           . و انحراف ايدئولوژيك بيشتر است    
ثـل و   هاي مختلـف بـراي رشـد و توليـد م            باشد از جانداري كه داراي اندام     

هــاي فيزيولوژيــك و  اي محصــور در رفتارهــا و فعاليــت بــاالخره ســازواره
بيولوژيك، منتهي با سلسله اعصـاب و مغـزي رشـديافته، در ايـن صـورت                

هـاي بـدني، رنـگ        ها مطمئناً از جنبة فعاليت      كنيم كه افراد انسان     مالحظه مي 
هـا و قـد و وزن و حـدود قـدرت         پوست، قـدرت عضـالت، شـكل انـدام        

تعريف كنـيم از نظـر      » موجودي ابزارساز «حتي اگر او را     . هايي دارند   تفاوت
هاي يدي مختلفند و هـم اگـر انسـان و ارزش              استعداد ابزارسازي و مهارت   

» كـار «خالصـه كنـيم و انسـان را بـا           » قدرت توليـد  «انساني او را در ميزان      
و بر ايـن  ... بشناسيم، باز هم در اين زمينه افراد انسان اختالف فاحش دارند   

ها   اساس بايد اختالف موضعي اجتماعي و تفاوت حقوقي در طبيعت انسان          
هـاي باسـتاني    بنـدي  اي مـا را بـه گـروه    گونه فلسفه  وجود داشته باشد و اين    

 . دربارة جامعه بكشاند و تبعيض را امري طبيعي و معقول جلوه دهد
پوست و  اما در بينش الهي اسالم، كه انسانيت انسان نه در گرو رگ و              

استخوان اوست، و نه در رشد عضالني و نيـروي كـار و ابـزار سـازيش،                 
كه موجودي است داراي ارادة مستقل و خودآگـاهي و قـدرت    بلكه به اين 

هاي گذشته خوانديم ـ بر   انتخاب و آگاهي ـ به همان تفصيل كه در بحث 
اين اساس همه انسـانند و داراي ارزش انسـاني، وانگهـي از جنبـة مـادي           

دنياي همه  . كه خميرماية اصلي خاك است و در همه مشترك          أكيد بر اين  ت
» تبعيض انسـاني و طبيعـي     «در اين بينش جايي براي      ... است  » يك نفس «

 .ماند باقي نمي
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 ـ عدل اقتصادي4
صورت منابع طبيعـي   چه به  شود و هر آن     ريشة مالكيت در خدا متمركز مي     

مردم همـه آفريـدگار     . ال خداست ها است اصوال م     برداري انسان   قابل بهره 
هـاي    بنـابراين ثـروت   . خدا هستند كه بايد از مواهب الهي معيشـت كننـد          

گونـه كـه      بيني، جاي خاصي در جامعـه نـدارد، بـدان           طبيعي در اين جهان   
هـا و احيانـاً    بداننـد و ديگـران، محـروم از آن      » مال خود «ها را     گروهي آن 

مال خداست  «نه  . ها  ا و قدرت  ه  و در خدمت دارندگان ثروت    » خوار  جيره«
هر جا بنده روزي داشـته      «و عدالت اين است كه به قول قرآن         » براي همه 

هركس كه رمقي دارد، حق استفاده      «) ع(و بنا به گفتار حضرت علي     » باشد
وري همـه ـ    و عدل اجتماعي در زمينة مسائل مالي بهـره . »دارد» قوت«از 

 .آري همه ـ از همة نيازهاي زندگي است
 

 آموزي ـ آزادانديشي و علم5
. موجـودي مسـتعد بـراي حركـت و تكامـل          : ايم  انسان را از پيش شناخته    

سـوي   راه را بـه «بنابراين موضع اجتماعي هر فرد در جامعه آن اسـت كـه         
و حتي او را در اين راه حمايت و هدايت نمايد      » رشد و تكامل او باز كند     

 .تا به حق طبيعي و انساني خود برسد
پـس جامعـة    . دارد» انتخاب كردن «و  » انديشيدن« انسان استعداد     مثال ـ

آزادي «ها امكان انديشـيدن فـراهم سـازد و            عادل آن است كه براي انسان     
اي در جهت منـافع و       فراهم باشد، نه تحميل اراده و فكر و فلسفه        » انديشه
هاي طبقاتي، نه تخدير و تحريف حقـايق و اختنـاق فكـري؛ چـه                 خواسته
وري   ها سد راه تكامل است و مانع حركت طبيعي انسـان و بهـره               همة اين 

 .از حق فطري و خدادادي او
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كه بخوردش دهند، چشـم و گـوش          البته آگاهانه، نه آن   » انتخاب كند «و  
كـه  ... بسته، يا با زور و فشار، يعني برخالف تشخيص و دريافت منطقي او           

 .اعتدالي در جامعه ياين همه انحراف از سير طبيعي انسان است و موجب ب
و » انديشـه «البته در اين مسائل هدايت و ايجاد امكانات سازنده بـراي          

گـاه مهـم نيـز در         انسان يك ضرورت اجتماعي است، اما لغزش      » انتخابِ«
خـدمت بـه    «غرضـانه و بـراي        هدايت بايد پـاك، بـي     . همين مسئله است  

عدادها بـراي شـكفتن اسـت     . »بـه خـدمت گـرفتن انسـان       «باشد نـه    » انسان
 .او» هاي انساني كور كردن سرچشمه«باشد نه براي » ها خودي انسان«و

آمـوزي و آگـاهي دارد و حـق            و نيز انسان اسـتعداد فراگيـري و علـم          ـ
 عادل آن است كه براي همه افراد، امكان          جامعة. طبيعي اوست كه آگاه شود    

 .ازدها و فنون فراهم س باسواد شدن و ترقي علمي و پيدا كردن مهارت
 

 گيري در ساية كار و فعاليت همگاني ـ بهره6
ميسر » كار«گيري از منابع طبيعي ـ كه حق همة افراد است ـ در ساية    بهره

خواهد شد پس امكان كار و داشتن نوعي تالش مفيد براي هر انسان بايد              
فراهم باشد و حتي در اين راه هدايت و تربيت شود تا خالقيت فكـري و              

باشـد و در    » فعـال «و  » سـازنده « شكوفا گشته و بتوانـد       ذهني و عملي او   
 .مند گردد ساية تالش خود از مواهب طبيعي بهره

 
 وري خاطر تجاوز در بهره ـ محروم به7

از طرفي نبايد فراموش كرد كه انسان موجودي اجتماعي است و فرد بايـد در               
بـراي او   نيست كه بايد    » فرد«اين فقط حق يك     . جامعه با ديگران زندگي كند    

پس نبايـد   . است» همة افراد «همة امكانات رشد تكامل فراهم باشد، بلكه حق         
 داشـتن » كـار «مانـدن ديگـران تمـام شـود و          » نادان«او به قيمت    » ياد گرفتن «
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» برداري از تنعم زندگي     بهره«ديگران و يا    » كاري  بي«برخي افراد به قيمت     
 .ديگران باشد» محروميت«بعضي باعث 

نيسـت  » تأمين حـق افـراد  «ن است كه در منطق اسالم اين      اما جالب اي  
شود، بلكه ايـن تجـاوز و افـراط و            ديگران مي » تضييع حقوق «كه موجب   

حرمـان  «است كـه باعـث   » حدود و حقوق خويش  «طغيان بعضي افراد از     
ثـروت  «هـيچ  ): ع(و بـه قـول حضـرت علـي        . گـردد   مـي » ديگران از حق  

: و يـا . اي بـود  »حق بر بـاد رفتـه  «كنار آن كه در   اي نديدم، جز اين     » انباشته
 .ثروتمند» وري فراوان بهره«خاطر  كس گرسنه نماند، جز به هيچ

 .وجود نخواهد داشت» حرمان«خود قناعت كند، » حق«اگر كسي در حد 
 

 ـ قانون عدل و مجري عدل8
هـا و   در يك جامعة عادل، قوانيني كه حقوق افراد را تعيين كند و دسـتگاه      

امـا  . از اين حقوق باشد الزم است     » اجرا و دفاع  . حفظ«كه ضامن   عواملي  
كـدام  : هاي لغزش همين دو مسئله اسـت        ترين گذرگاه   باز هم يكي از مهم    

قانون؟ كدام قانونگذار؟ با چه ديدي؟ از كدام موضـع اجتمـاعي؟ حـافظ              
 منافع كدام گروه؟

ـ . روشن است كه بايد قانوني باشد تا اصول باال فرامـوش نشـود             راي ب
ها و در خدمت مصلحت واقعي همة افراد و در طريق ايجاد محـيط                انسان

براساس سرشت انسـان    . ها باشد   وري همة انسان    مساعد براي رشد و بهره    
 .و ساختن انسان متعادل باشد و اسالم چنين قانوني است

 وانگهي كدام دستگاهِ ضامن اجرا و مدافع حق و قانون؟
تـر    از حق و قانون سـخن نگويـد و كـم         اي باشد كه    شايد كمتر جامعه  

در  اما .نداند جامعه مصالح و حامي حقوق  را خود كه اي  كننده  اداره دستگاه
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اند   » مجري قانون «جا    تحليل دقيق اجتماعي بايد روشن شود كه آيا در همه         
 خويش؟» منافع«اند يا مدافع  » حق«هاي خود؟ آيا مدافع  يا مجري خواست

 
  مناصب اجتماعيـ صالحيت در احراز9

جـاي    عدالت در زمينه مديريت جامعه نيز بدان معني است كه هر چيز بـه             
هـا و   هاي اجتمـاعي براسـاس شايسـتگي     خود قرار گيرد و احراز موقعيت     

يي اسـت كـه       »ضوابط و معيارها  «اين صالحيت براساس    . صالحيت باشد 
 بنـابراين، هـر گونـه     . هر مكتب و قانون بـراي خـود تنظـيم كـرده اسـت             

جويي، زورگويي، استعباد و بـه بنـد كشـيدن بـرخالف         كامگي، سلطه   خود
دستگاه داوري آگـاه، پـاك و       » جامعة عادل «و نيز   . عدالت اجتماعي است  
خواهد كه بتواند براستي مدافع حقـوق مـردم    اي مي  عادل و بصير و بااراده    

 .ها باشد و مانع تجاوزات و فسادكاري
 
 ـ احساس مسئوليت10

ترين عوامل حفظ و ضـمانت اجرايـي          ليت اجتماعي از مهم   احساس مسئو 
عدالت اجتماعي است و لذا آگاهي عمومي به حقوق، وظايف و مراقبـت             
در حفظ و اجراي آن و اصل انتقاد سازنده و امـر بـه معـروف و نهـي از                    

 .منكر در همة مراتب و حدود آن در جامعه ضرورت دارد
 

 1ـ واليت اسالمي11
و » واليـت «يوند روحي و مهر و محبت افراد متقابل است و           در جامعة اسالمي پ   

ـ      ن از مهم  ـو اي . مورد توجه بسيار است   » اخوت اسالمي «  رقراريـترين عوامـل ب
                                                 

شـود و در   واليت در اسالم ابعاد وسيعي دارد كه شامل مسأله رهبري و زعامت هـم مـي      .1
 .باشد اين بند نظر ما تنها ذكر يك جهت از معاني واليت مي
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و حفظ نظام عادل است، چه اين زيربناي روحي و پيوند عـاطفي قلبـي و     
ايماني، در حفظ حقوق و حدود افـراد و تـالش در راه برقـراري مصـالح        

 .اساسي دارداجتماعي نقش 
 

 ـ خودسازي و مبارزة با فساد12
و پرورش معنوي   » جهاد اكبر «تأكيد اسالم در خودسازي و تالش مداوم در         

قبال ديـديم  . اخالقي افراد، عامل مهم ايجاد و بقاء نظام عادل اجتماعي است         
وجـود   هايي كه از ابتدا براساس حفظ حقوق و مصالح امت بـه      كه آفت نظام  

ت كه از درون خودگرداننـدگانِ نظـام ممكـن اسـت زبانـه          آمده، فسادي اس  
هـاي    طلبـي گـروه     بسا خودخواهي، سـودجويي، رقابـت و سـلطه          چه. كشد

چـه كـه      سپارد و هـم آن      هاي اوليه را به دست فراموشي مي        پيشتاز كه هدف  
اي   هاي گذشته از بين بردن آن بوده است، با چهـره            در حقيقت هدف تالش   

ه كند و جلوگيري از اين آفت، جز با انتقام مـداوم          تازه وضع موجود را قبض    
از خود و تصفيه و سـازندگي افـراد و احيـاء ايمـان و احسـاس معنـوي و                    

هاي پاك و آگـاه و متحـرك          آري، انسان . سازندگي پيگير ميسر نخواهد شد    
 .وجود آورنده نظام صالح و عادل باشند و هم پاسدار آن توانند به مي

 
 قرار نظام عادل اجتماعياست عوامل الزم براي

 :منظور شناختن اين عوامل الزم است سه بحث زير را بررسي كنيم به
 الف ـ قانون، ب ـ ضمانت اجراي قانون و ج ـ رهبري و حكومت

 

 الف ـ قانون
هركس به طور طبيعي خواهـان آن اسـت كـه زنـدگيش هـر چـه بهتـر و         

 خدا براي زندگي بهتـر    كوشد از امكاناتي كه       تر باشد، بنابراين مي     بخش  كام
ولي تنها يك نفر    . ها نهاده هر چه بيشتر استفاده كند        در اختيار عموم انسان   
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. هاسـت    انسـان   اين خواستة طبيعي همـة    . اي دارد   نيست كه چنين خواسته   
تـر زنـدگي      ها هم همواره در پي آنند كه هر چه بهتر و كامياب             بنابراين آن 

در ايـن كوشـش   . خيزنـد  برمـي كنند و در ايـن راه بـه تـالش و كوشـش      
گيـري   خود امكان آن هست كه دو يا چند نفر درصدد بهره     همگاني خودبه 

اي   ها حد و مرز و ميزان و ضابطه         از يك زمينة معين برآيند و اگر براي آن        
 .مشخص نشود، ممكن است كارشان به برخورد و كشمكش انجامد

اي جز    ي چاره هاي احتمال   براي پيشگيري از اين برخوردها و كشمكش      
اين نيست كه حد و مرزها مشخص شود و ضابطه و ميزاني در كار باشـد               

گونـه حـد و       چه در هر نظـام ايـن        آن. كه همه موظف به رعايت آن باشند      
 .نام دارد» قانون«كند،  مرزها را مشخص مي

ضوابط و مقررات معين كـه از طـرف         «: بنابراين قانون عبارت است از    
 اعتبار اجتماعي مقرر شـود و در آن بـراي همـة             يك منبع داراي قدرت و    

كننـد تكـاليف، حقـوق،        كساني كه در قلمرو آن منبع قدرت زنـدگي مـي          
هايي معين گردد و همه، قوي يا ضعيف، به رعايـت آن     حدود و مسئوليت  

 ».ملزم باشند و به عواقب تخلف از آن گردن نهند
 

 مبدأ قانون
 ؟كند اين حد و مرزها را چه كسي معين مي

قوانين دنيا از اين نظر يكسـان نيسـتند و هـر يـك از طـرف مبـدأيي                   
در اين بحث ما قانون را از نظر مبدأ به چهار نوع            . خاص مقرر شده است   

 :ايم تقسيم كرده
ــ  4ـ قانون ملـي     3ـ قانون استبدادي طبقاتي     2ـ قانون استبداد فردي     1

 .قانون مسلكي جهاني
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 قانون استبدادي فردي
ن معمـوال از خواسـت و ارادة يـك فـرد صـاحب قـدرت                اين نـوع قـانو    
گيرد كه بنا بر تمايالت و تشخيص خويش مقرراتي وضع و             سرچشمه مي 

از قدرت خود به عنوان پشتوانه براي اجرا و به كرسي نشاندن آن استفاده              
طبيعي است كه چنين قـانوني معمـوال در جهـت تـأمين تمنيـات               . كند  مي

فيان اوست، نه در جهت مصلحت عمـوم        همان فرد صاحب قدرت و اطرا     
مردم، مگر در برخي موارد استثنايي كه فرد صـاحب قـدرت يـا كسـي از                 
اطرافيانش از روحية خدمت به ديگران برخوردار باشد يا مصالح شخصي           

ها ايجاب كند كمي هم به مصالح مردم بينديشـند و يـا احيانـاً مصـالح                   آن
 .ها با مصالح عموم هماهنگ گردد خصوصي آن

 
 قانون استبدادي طبقاتي

گاهي قانون نه از اراده و خواست يك فرد يا يك گـروه، بلكـه از اراده و                  
اي كه بر جامعه تسلط پيدا كرده است          خيزد؛ طبقه   خواست يك طبقه برمي   

 .داران يا طبقة زحمتكشان داران، طبقة سرمايه مانند طبقة زمين
        اي است    ات همان طبقه  اين نوع قانون هم معموال در جهت تأمين تمني

كه قدرت را در دست دارد، مگر در مواردي كه احياناً منـافع آن طبقـه بـا                  
 .منافع ديگران هماهنگ گردد

 
 قانون ملي

شود كه از خواسـت و ارادة همـه يـا     قانون ملي معموال به قانوني گفته مي  
. الاقل اكثريت يك ملت ريشه گيرد، نه از خواست يك فرد يا يـك طبقـه               

 :ة قانون ملي بايد به چند نكته توجه شوددربار
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 پيشرفته تحقق پيدا كند،      به فرض اينكه قانون ملي در يك جامعة       : الف
حداكثر در پي تأمين منافع همه يا اكثريت همـان جامعـه و ملـت اسـت،                 

 .ها سازگار باشد، خواه نه خواه با منافع و مصالح عموم انسان
اصطالح   هايي كه به    ها و ملت    عه تاريخي نشان داده است كه جام       تجربة

هـاي قـدرتي      صـورت قطـب      بـه   اند، عمالً   از حكومت ملي برخوردار بوده    
اند كه همه چيز دنيا را در خـدمت خـود و رفـاه و آسـايش خـود                  درآمده
تر اتفاق افتاده كه منافع و مصالح عموم جامعـة بشـري و         اند و كم    درآورده
گـذاري   ها يا در زمينة قـانون  نهاي آن در محاسبات و مالحظات آ    خواسته

 .و اجراي قانون جاي مناسبي داشته باشد
قانون ملي به همان دليل كه از خواست اكثريت يـك ملـت ناشـي      : ب

جـا ايـن      در اين . رو تشخيص اكثريت نيز هست      خود دنباله   شود، خودبه   مي
آيا تشخيص اكثريت يك ملت همواره با مصـلحت         : آيد كه   سؤال پيش مي  

 ها منطبق است؟ واقعي آن
تجربة علمي نشان داده كه اگر تشـخيص اكثريـت تنهـا معيـار اصـلي                
قانون باشد، در بسياري از موارد براي همه و حتـي بـراي همـان اكثريـت       

هـا را بـه سـقوط         بسا كه ملت    آورد و چه    بار مي   ناپذيري به   هاي جبران   زيان
 اكنـون در    هاي زندة اين سقوط را هـم        نمونه. اخالقي و اجتماعي بكشاند   

اصـطالح ملـي، مخصوصـا     هاي برخوردار از حكومت به   بسياري از جامعه  
هـا   ها حكومت در اين جامعه. توان يافت هاي پيشرفتة صنعتي مي  در جامعه 
هاي كساني باشـند كـه بايـد بـا            رو خواسته   اند به مقدار زياد دنباله      كوشيده
هـا    د ايـن خواسـته    ها بر سر كار آيند يا بر سر كار بمانند، هر چنـ              رأي آن 

 .مبتذل و براي سالمت جامعه زيانبار باشد
شـود    هايي كه گفته مي     قانون و حكومت ملي در همه يا بيشتر جامعه        : ج

 بيش توخالي و فريبنده است و بـا  و شوند، عنواني كم   صورت ملي اداره مي     به
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ي ها غالبا همان استبداد طبقات      توان فهميد كه آن     تر مي   تجزيه و تحليل دقيق   
 .اند يا فردي هستند كه در شكل قانون و حكومت ملي نمايش داده شده

 
 قانون مسلكي و جهاني

قانون مسلكي و جهاني قانوني است برخاسته از يك مكتب و مسلك كـه              
در پي تأمين منافع و مصالح همة مردم جهان است ـ نه منافع ملت، طبقه،  

 اصول و معيارهاي روشن بند به گروه يا فرد معين ـ و قبل از هر چيز پاي 
بيني مسلكي به ثبوت رسـيده و از طـرف            و قاطعي است كه در يك جهان      

كه در هر مـورد تـابع         عموم كساني كه در قلمرو آنند پذيرفته شده، نه اين         
 .  اكثريت گردد خواستة

 
 قانون و مبدأ آن در اسالم

صول و  است كه ا  » قانون مسلكي و جهاني   «قانون اسالم از نوع اخير يعني       
معيارهاي روشن و قاطع مسـلكي آن از راه عقـل و وحـي شـناخته شـده           

 1.است
االجرا شـناخته شـده كـه مسـتقيماً از            در اسالم قوانين و مقرراتي الزم     

جانب خدا وضع شده باشد، يا از جانب پيامبر خدا يا امـام معصـوم بيـان                 
كه برطبـق   گرديده باشد و يا به وسيلة مسئوالن و كارگردانان امور جامعه            

 .معيارهاي اسالمي سر كار آمده باشند وضع گردد
اي مسلمانان فرمانبردار خدا باشيد و فرمانبردار پيامبر و كسـاني كـه ادارة              «

 امور شما را بر عهده دارند و اگر دربارة مطلبي بـا هـم اخـتالف و كشـمكش          
                                                 

 به نقش عقل و وحي به بحثهاي مربـوط بـه آن و مطالـب مربـوط بـه                  تر  براي توجه دقيق   .1
 .كه در پي خواهد آمد مراجعه شود» منابع فتوا«
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ز راسـتي بـه خـدا و رو         داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد، اگـر بـه           
    1».ايد، كه اين بهتر و سرانجامش نيكوتر است فرجام ايمان آورده

قانوني كه از جانب خدا و پيامبر يا امام معصوم باشد، قانوني است كه              
گيرد كـه آن را از        به آساني مورد قبول و اعتماد كامل همة كساني قرار مي          

ـ     جانب خدا و پيامبر بدانند، زيرا در آگـاهي و علـم قـانون              ه همـة   گـذار ب
. ترين ترديدي ندارند    غرضي و توجه او به مصالح همگان كم         جوانب و بي  

ولــي مقرراتــي كــه از جانــب كارگردانــان، مســئوالن و زمامــداران امــور  
اجتماعي باشد، به هر شكل و به وسيلة هر فرد يا گروهي مقرر گـردد، در       

 :االجراست كه صورتي الزم
ر كتـاب خـدا و سـنت        ـ برخالف قوانين و معيارهـاي اساسـي كـه د          

 .آمده، نباشد) ع(و ائمه طاهرين) ص(پيامبر
كاريها، در حدي كه آگاهي بـر         ها به همة جوانب و ريزه       ـ در وضع آن   

 .ها مقدور بوده، توجه شده باشد آن
غرضـي و در جهـت مصـالح همـه، نـه              ـ از روي كمـال پـاكي و بـي         

 .مصلحت فرد يا گروهي خاص، مقرر شده باشد
تواند از حمايت كتاب خدا و سـنت       مقررات است كه مي    گونه  تنها اين 

گاهي نيرومنـد در      پيامبر و امامان بزرگوار و ايمان مردم كه پشتوانه و تكيه          
 .هاست برخوردار باشد اعماق دل انسان

 

 شناخت صحيح قانون اسالم با توجه به نيازهاي زمان
. ل روشن اسـت   توان كرد؟ پاسخ اين سؤا        براي شناسايي قانون اسالم چه مي     

مراجعة مستقيم به قرآن و آورندة قرآن، كه رهبر فكري و سياسي امـت نيـز                
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اما كسي كه توانايي استفادة مستقيم از قرآن را ندارد و بـه آورنـدة              . هست
قرآن هم مستقيما دسترسي ندارد، چه كند؟ پاسخ اين سـؤال هـم روشـن               

ند از قرآن استفاده    توان    چنين كسي بايد به كساني مراجعه كند كه مي        . است
 قـرآن در مقـام رهبـري فكـري و سياسـي امـت                چه آورنـدة    كنند و از آن   

 .دست آورند فرموده يا عمل كرده نيز آگاهي كافي به
تـا عـدة    . شـد   طـور عمـل مـي       در دورة زندگي خود پيغمبر هـم همـين        

، زنـدگي   )ص(مسلمانان كم بود و همه پيرامون رهبـر، يعنـي پيغمبـر اكـرم             
توانسـتند    مگي مستقيما به او دسترسي داشتند و از قرآن هم مي          كردند، ه   مي
ولي همين كه اسالم گسترش يافـت،      . صورت مستقيم استفادة فراوان كنند      به

كه بتواننـد حتـي       آن  كسان زيادي در نقاط دور دعوت اسالم را پذيرفتند، بي         
ة عربـي  زبان نبودند يا لهج ها كه عرب آن. يك بار چهرة رهبر اسالم را ببينند   

توانستند زيـاد     ها با لهجة عربي قرآن تفاوت كلي داشت، از قرآن هم نمي             آن
اي از مسلمانان  به ايـن         در اين مرحله از نهضت الزم بود عده       . استفاده كنند 

وظيفة خطير گماره شوند كه تازه مسلمانان را با محتـواي فكـري اسـالم و                
 تحريـف قـرار     قرآن آشـناتر كننـد وگرنـه نهضـت بـه آسـاني در معـرض               

در همين مرحله از نهضـت  . كرد گرفت و افكار ارتجاعي در آن رخنه مي         مي
 :اسالم بود كه قرآن اين دستور را مقرر كرد كه

قرار بر اين نبود كه مسلمانان همه كوچ كنند، ولي چرا از هـر طايفـه                «
شناس شوند و وقتي به طايفة خود بازگشتند،          گروهي كوچ نكردند تا دين    

  1».ها هم از انحراف برحذر بمانند ا بيدار و هشيار كنند و آنها ر آن
كـس دسترسـي      ، ديگـر بـراي هـيچ      )ص(پس از درگذشت نبـي اكـرم      

از ديدگاه شيعه ايـن مسـئوليت   . مستقيم به رهبر نخستين اسالم ميسر نبود     
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و امامـان  ) ع(بر عهدة امام و رهبري بود كه پيغمبر تعيين كرده بود، يعني علـي      
، و از نظر برادران مسلمان ديگر بر عهدة همة كساني كـه نسـبت بـه                 بعد از او  

 .قرآن و شيوة رهبري پيغمبر اكرم، يعني سيره و سنت او، آگاهي كافي داشتند
در عصر ما كه عصر غيبـت امـام منصـوب اسـت، شـيعه هـم دسترسـي                   

بنـابراين  . مستقيم به رهبري كه از جانب خدا و پيغمبر تعيين شده باشد نـدارد       
 اين دوره، شيعه نيز بايد براي شناخت صحيح اسـالم بـه كسـاني مراجعـه                 در

كند كه بر فهم قرآن توانا و از سيرة نبي اكرم و امامان بعد از او به اندازة كـافي                
 .آگاه باشند و بتوانند با استفاده از اين دو منبع، دربارة مسائل روز نظر دهند

 

 اجتهاد
نين اسالمي از روي منابع آن براسـاس        تالش براي فهم دقيق و عالمانة قوا      

توانـايي بـر اجتهـاد و       . شـود   ضوابط خاص تحقيقي، اجتهـاد ناميـده مـي        
استنباط قابل نصب و ابالغ، در انحصار طبقة خاصـي نيسـت بلكـه بـراي            

دسـت آورد     هاي الزم علمي را به      همه كس اين راه باز است كه صالحيت       
داراي قوة اجتهاد خواهـد  در آن صورت . تا اين تخصص برايش پيدا شود    

پـذير خواهـد بـود و حـق دارد           شد و برايش استنباط قوانين شرعي امكان      
چه را كه در نتيجة تحقيق بدان دست يافته مالك عمل خود قرار دهـد                 آن

 .و حتي براي آگاهي ديگران اعالم كند
 

 تدوين قانون براي نظام حاكم
توانـد سـنديت      گـران مـي   اما بايد ديد رأي و فتوا با چه شرايطي بـراي دي           

 .داشته و قابل اجرا و پيروي باشد
در صورتي كه فتوا در مسائل اجتماعي و حكومتي، براي اجرا در سـطح         
جامعه و مبناي قوانين جاري و تنظيم روابط اجتماعي باشـد، بايـد فـرد يـا                 
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هاي علمـي و      شوراي مسئول استخراج و تبيين قانون، عالوه بر صالحيت        
ها    رسماً براي اين منظور گزيده شده باشند، تا فتواي آن         اخالقي و فكري،    

فتـوايي كـه در ايـن زمينـه     . الزم را داشـته باشـد   » سنديت«قدرت اجرا و    
صورت قانون و امـر   الزم را داشته باشد تا به    » قاطعيت«شود بايد     صادر مي 

 .و نهي درآيد وگرنه از پشتوانة اجرايي نظام برخوردار نخواهد بود
 

 نون براي پيروي مردم در مسائل فرديتدوين قا
در صورتي كه فتوا صرفاً در مـورد عمـل شخصـي افـراد باشـد، در ايـن                   

تواند آزاد باشد تا مـردم مسـتقيماً از كسـي           صورت انتخاب مرجعِ فتوا مي    
يعنـي در شـناخت     . كننـد » تقليد«دانند    كه او را براي مرجعيت شايسته مي      
 .ند و بدان گردن نهندتكاليف ديني خود، نظر او را بپذير

 

 كنيم؟ چرا تقليد مي
 .تقليد، يعني پذيرفتن رأي و فتواي مجتهد و عمل به آن

دانيم كه اسالم اصوال طرفـدار آزادگـي و آزادانديشـي اسـت و بـا                  مي
هـاي عرفـي،      دليل در برابر نظر ايـن و آن، رويـة نياكـان، سـنت               تسليم بي 

ريشة اين مخالفـت دو     . كند  ها و متنفذان جامعه به شدت مبارزه مي         قدرت
ها حقيقـت داشـته       كه از كجا معلوم كه اين آرا و سنت          اول اين : چيز است 

كه ممكن اسـت ايـن آرا و       دوم اين . باشد و نوعي گمراهي و خرافه نباشد      
دستورها از روي سودجويي و براي حفظ منافع شخصي يا طبقاتي صـادر             

اسـتثمار و بردگـي اسـت و        بنابراين پذيرفتن آن، تن دادن بـه        . شده باشد 
 .پرستي و با بردگي و تن به ظلم دادن مخالف است اسالم هم با خرافه

در برابر، هر جا پذيرش و قبول نظر ديگري تصويب شده، بايد صاحب             
 ـ تخصص و آگاهي كـافي در زمينـة        1: آن نظر داراي دو شرط اساسي باشد      
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هـاي     از هوس  ـ پاكي و صداقت و دوري     2دست يافتن به آن رأي و نظر،        
كه ايـن رأي بـر محـور حـق و             شخصي، زيرا اطمينان حاصل شود به اين      

نگـري و     مصلحت است، نه براساس خودخواهي و سودجويي يا سـطحي         
اگر اين دو شرط حاصل شود، پيروي از نظر ديگـري امـري       . گويي  خالف

نظر نيست ناگزير بايـد در يـك          منطقي است، چون كسي كه خود صاحب      
 بشناسد تا بر طبق آن عمل كند و استفاده از نظـر متخصـص               حادثه راه را  

 .مورد اعتماد، چارة منحصر به فرد اوست
 

 شرايط مرجع تقليد
دسـت    از رواياتي كه در زمينة تقليد آمده است، دو اصل يـاد شـدة بـاال بـه                 

مثالً در روايت معروفي كه از حضرت امام حسن عسكري در ذيـل             . آيد  مي
آمـده، ايـن     1».مِيونَ الَ يعلَمونَ الْكِتَب اِالّ اَمانِي و اِنْ هم اِالَّ يظُُنُّونَ          و مِنْهم اُُ  «آية  

زمينة آيه دربارة مذمت از رفتـار پيشـوايان    . مطلب به تفصيل ذكر شده است     
كردنـد و در      اساسي است كه عوام يهـود از آنـان مـي            ديني يهود و تقليد بي    

 :فرمايد  و از جمله ميمام نقل شده استتفسير آن گفتاري طوالني از ا
شان كار نامشروع آشكار      مردم عامي امت ما هم، اگر ببينند كه فقيهان        ... «
كنند و گرفتار تعصب شديد هستند، بر سر مال و مقام دنيـا بـا يكـديگر                   مي

برنـد،    اند، مخالفان خود را از بين مـي         تزاحم دارند و به مال حرام آلوده شده       
ة خدمت و اصالح باشند و از طرفداران خود سخت حمايت       هر چند شايست  

كنند، هر چند ناشايست و پست باشند، و با وجـود ايـن، از ايـن چنـين                    مي
افرادي تقليد كنند، همانند مردم عـامي يهودنـد كـه از رهبـران فاسـد خـود               

 اما هركس از فقيهان كـه خـويش را از لغـزش و انحـراف          . كردند  پيروي مي 
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 را نفروشد و دين خويش را حفظ كنـد و از هـواي نفـس             نگاه دارد و خود   
خود سرپيچي كند و پيرو فرمان خدايش باشد، بايد مردم عـامي از او تقليـد     

 1»... شود نه در همه  ها در برخي فقيهان پيدا مي البته اين شايستگي. كنند
است و در معني اين كلمه تخصص       » فقيه«در اين روايت اوال، سخن از       

 آوردن احكـام نهفتـه       دسـت   ئل ديني و تالش عالمانه بـراي بـه        در فهم مسا  
ثانيـا، صـيانت    . است، بنابراين بايد به درجة فقاهت و اجتهاد رسـيده باشـد           

نفس، دينداري، تسليم در برابر فرمان خدا و دوري از هواپرستي قيـد شـده               
تواند زيربناي فضايل و كمـاالت انسـاني و اخالقـي و دور بـودن از                  كه مي 
بـدين ترتيـب از ايـن روايـت، لـزوم       . هـا باشـد     ها و لغزشـگاه      ناروايي  همة

 .گرفت توان نتيجه  صالحيت تمام عيار علمي و عملي مرجع تقليد را مي
شناسـي    اكنون كه الزم است مرجع داراي صالحيت علمي بـراي ديـن           

 .باشد، چند نكته درخور بحث است
 

 چند نكته در اجتهاد و تقليد
انـد ـ    م بايد ـ مادام كه خود در فقه تخصص پيدا نكرده ـ دانستيم كه مرد1

نظـر   بايد ديد در مـوارد اخـتالف  . به مجتهد مراجعه و از او تقليد كنند      
مجتهدان چه بايد كرد؟ يعني اگر چنـد مجتهـد فتـواي خـويش را در                

نظـر نداشـتند تكليـف     اختيار مردم گذاردند و احياناً در مواردي اتفـاق     
 در مسائل زندگي هر گاه امر مهمي پيش آيد          مقلدين چيست؟ معموال  

نظـر    مانند درمان بيماري سخت، كـه متخصصـان دربـارة آن اخـتالف            
پذيرند كه تخصص بيشـتري دارد،        داشته باشند، منطقاً نظر كسي را مي      

 .آيد پيش مي» تقليد اعلم«و بر اين اساس 
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يـد  ها در دانـش بشـري با   ها و تخصص    ـ با توسعة علوم و افزايش رشته      2
ديد اگر مهارت و تسلط در فهم و استنباط مسائل ديني ـ با همة دامنه  
و گسترشي كه پيدا كرده است ـ براي يك فرد مشكل باشد، آيـا بهتـر    

هم شور و همكاري يا تقسيم مسـئوليت بـين          » تفقه«نيست كه در كار     
 تري پيدا كند؟ تر و وسيع بخش فقيهان پيش آيد تا بازده اطمينان

داراي دو جنبة اساسي است كـه اگـر هـر دو در كسـي وجـود                 » تفقه«ـ  3
تر و براي اجـرا مفيـدتر و     داشته باشد، نتيجة تحقيق به حقيقت نزديك      

 :اين دو جنبه عبارتند از. باشد گشاتر مي گره
الف ـ تسلط بر منابع فقه و فهـم متـون دينـي و آشـنايي بـا اصـول و        

 .قواعد كلي
هــا و  عات و زمينــهب ـ شــناخت وضــع موجــود و حــدود موضــو   

 .هاي عصري و محيطي و داشتن فهم الزم اجتماعي آگاهي
به طور خالصه فقيه بايد هم آشنا به مصدر حكم باشـد و هـم بـه حـوزة             

 .عرضه و اجراي آن
ـ مرجع زنده باشد چون اجتهاد يك شيوة سيال و زندة فهم احكام ديني              4

ل تـازة بشـري     ها و روابـط و مسـائ        است و همراه با پيدايش نيازمندي     
رود، الزم است به طور مستمر در جامعة اسـالمي مجتهـداني              پيش مي 
ضـمنا مـردم وظـايف      . بين دست در كار تحقيق و اجتهاد باشند         روشن

اي سـر و كـار        ديني خود را از مرجع زنده بگيرند، چون با مسائل تازه          
تواند حي بقا بـر تقليـد گذشـتگان را      البته در مواردي مرجع مي    . دارند

اجازه دهد و اين مسأله، در صورتي كه افتـاء يكـي از شـئون رهبـري                 
كنـد زيـرا گرداننـدگان        نظام حاكم باشد ضـرورت بيشـتري پيـدا مـي          

 .هاي اصلي يك جامعه ناگزير بايد رهبراني موجود و زنده باشند چرخ
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 وضع مقررات تازه
تاكنون دانستيم كه براي مجتهدان حق كشـف و اسـتخراج قـانون از روي             

ون و اصول و قواعد فقهي، و بيان و توضـيح آن وجـود دارد و اگـر در        مت
هاي الزم براي مرجعيت تقليد باشد، فتواي آنان نيز درخور            آنان صالحيت 
 .پيروي است

مسألة ديگري كه در حوزة احكام و قوانين اسالمي مطرح اسـت ايـن              
 در صـورتي كـه واجـد همـة     ـاست كه مقامات رهبري جامعـة اسـالمي    

 حـق دارنـد بـراي ادارة امـور     ـهاي الزم علمي و عملي باشـند    يتصالح
 مقرراتي وضـع نماينـد و   ـ براساس قوانين ثابت اسالمي  ـجاري اجتماع  

در زمينة نحوة اجراي قـانون و روابـط و قراردادهـا و وظـايف و حـدود                  
اين احكام و مقررات، ثابت و دائمي نيست        . اجتماعي احكامي صادر كنند   

هر حـال     به. قتضيات عصري و مصالح موسمي و محيطي است       بلكه تابع م  
از حقوق و شئون واليت و حكومت اسالمي است كه در صورت استقرار             
چنين زعامت و واليتي، كه در انحصار صاحبان اين منصب خطير اسالمي            

صورت اختيارات پراكندة فردي اعمال نمود و         توان قوانين را به     است، نمي 
 .م تمركز رهبري اصيل اسالمي گرديدموجب هرج و مرج و عد

 
 منابع فقه

كند كه    فقيه براي استنباط حكم اسالمي از منابع علمي مختلف استفاده مي          
كتاب، سنت، اجماع و عقـل كـه در بحـث           : ها عبارتند از    ترين آن   معروف
 .دهيم ها را توضيح مي زير آن

مي هـم   اسالم چون ديني الهي است، قوانين اسال      . وحي ريشة اسالم است   
از ريشة وحي به دست آمده است و در هر حال بايد متكـي بـه فرمـان الهـي                  
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بيني كه از ناحيـة       اين احكام و معارف را، با روشن      ) ص(پيامبر اكرم . باشد
آورد و  دسـت مـي   وحي و در پرتو افاضه و لطف الهي پيدا كـرده بـود بـه         

كـرد كـه    ان مـي آمـد، بيـ   ها را عيناً با همان عباراتي كه از طرف خدا مي    آن
ناميده شد و عالوه بر آن بـا علـم الهـي كـه داشـت                » قرآن«ها    مجموع آن 

چه را كه در قرآن آمده بـود،          كرد و يا آن     تعاليم دين را براي مردم بيان مي      
با وجود ايـن بـه      . نمود  داد و به اصطالح تفسير مي       توضيح و گسترش مي   

البته مراقبت  . پويدو راه خطا ن    1شدت مراقب بود كه جز حكم خدا نگويد       
 2.كرد خاص الهي هم او را در راه راست تأييد مي

فرمان قاطع و صريح خدا بر وجـوب اطاعـت او نيـز، دسـتورهايش را ـ      
 امامـان منصـوب و   3.االتباع كرده است  همچون دستورهاي مستقيم خدا ـ الزم 

منصوص هم، هر چند مؤسس و آورندة دين نبودند اما از جانـب پيغمبـر بـه                 
كنندگان قانون الهي و مفسـرين احكـام و قـوانين اسـالمي معرفـي                 نوان بيان ع

و افاضة خـاص الهـي بـوده    ) ص(شان فرايافته از پيامبر اكرم اند كه آگاهي    شده
 .بنابراين گفتارشان اصالت و سنديت قطعي براي كشف حكم الهي دارد. است

 و وجود   از طرفي عمل پيغمبر و امام، با توجه به عصمت و پاكي آنان            
مستندات قطعي، سنديت دارد و در صورتي كه عمـل ديگـران را امضـا و        

 .توان از آن تأييد حكم ديني را شناخت تصويب كردند نيز مي
بنابراين، مجموع گفتار و رفتـار پيغمبـر و امـام، منبعـي ارزنـده بـراي             

نامنـد   مـي »  سنت و سيره«شناخت احكام و تعاليم اسالمي است كه آن را        
 . مورد استناد احكام ديني است )قرآن(ز كتاب خدا و پس ا

                                                 
 .3  سورة نجم ـ آية .1
 .161سورة انعام ـ آية  .2
 .59اء ـ آية سورة نس .3
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 سنديت كتاب خدا
تر براي مسلمانان بـاقي مانـد و بـا            قرآن با اصالت و استحكام هر چه تمام       

هـاي پيغمبـر اكـرم و مراقبـت و همكـاري شـديد مسـلمانان از                   بيني  پيش
اسـت    چـه در قـرآن آمـده        بنـابراين، آن  . دستبرد و تحريف محفـوظ مانـد      

يات نازل شده از طرف خدا بـر پيغمبـر گرامـي اسـالم اسـت و                 شك آ   بي
 . معارف و احكام دين سندي غير قابل خدشه است براي استفادة

اصطالح داللت آيات درخـور مطالعـه         اما استفادة مطالب از آيات و به      
تواند به همة محتواي قـرآن دسـت يابـد و فهـم و                است، چه هركس نمي   

و توجـه بـه اسـتفاده از روايـاتي كـه بـراي              ها    تفسير آيات، جمع بين آيه    
آمـده اسـت، خـود نـوعي تخصـص و آگـاهي            » سـنت «توضيح آيات در    

البته فراموش نكنيم كه قرآن كتاب روشـنگر هـدايت اسـت و             . خواهد  مي
براي همة كساني كه به زبان اصلي قـرآن آشـنا هسـتند مسـتقيماً و بـراي                  

توانند از    است و همه مي   هاي صحيح قابل استفاده       ديگران از طريق ترجمه   
نور و بصيرت و هدايت آن بهره برگيرند اما اين غير از استخراج معـارف               
و احكام اسالمي با همة حدود و ابعاد آن از آيات است كـه تخصـص در                 

 .خواهد فهم قرآن و شناخت سنت مي
 

 استفاده از سنت
هم از جهت سـند، هـم از نظـر          : در مورد سنت مشكل از دو جهت است       

شك در طول تاريخ احاديث بسيار و روايـات فراوانـي جعـل               بي. (لتدال
و . كه واقعيت نداشته، به پيغمبر و امام استناد داده شده اسـت             شده و با آن   

ها   بسا روايات درستي كه به علت اشتباه يا فراموشي راويان عبارات آن             چه
 .دچار تغيير يا كم و زياد شده است و از اين قبيل
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، بايد روايـات معتبـر را شـناخت كـه ايـن خـود مهـارت        بنابراين اوالً 
هـا   هـاي آن  خواهد و به آشنايي كافي با رجـال سـند و سلسـله       خاصي مي 

دسـت آمـد،      و ثانياً، همين كه اعتبار و سـنديت روايـت بـه           . نيازمند است 
كه از عبارت روايت چه مطلبي اسـتفاده          رسد و اين    نوبت به داللت آن مي    

 بين روايات گوناگون و احياناً متضاد كه در شـرايط   شود و چگونه بايد     مي
توان زمينـة   كه از چه راه مي يا اين. گوناگون و متضاد گفته شده، جمع كرد 

 .صدور روايت و زبان خاص آن را فهميد
بنابراين، فهـم سـنت نيـز، از جهـات گونـاگون نيـاز بـه تخصـص و                   

 .ورزيدگي دارد
 
 اجماع

اجماع گـاهي در كنـار كتـاب و سـنت،           . اجماع از ديگر مدارك فقه است     
بدين معني كه اگر فقهـا بـر يـك    . شود سند اثبات حكم شرعي شمرده مي     

فتوا اجماع داشتند و همه چنين نظري داشتند، هر چند هيچ دليلي از قرآن              
 .شناسيم و بدان عمل كنيم و سنت بر اين فتوا نيابيم، آن را حجت مي

، دليلي از قرآن يا سنت بـود  گويند، اگر بر يك حكم     فقهاي شيعه مي  
رسد و نص مقدم بر اجماع است، اما        كه اصوال نوبت به اجماع فقها نمي      

اگر هيچ دليلي يافت نشد و با وجود اين فقها نظري را ابراز داشـتند، در   
دهيم كـه از قـول ايـن همـه بزرگـان فقـه              صورتي آن را مستند قرار مي     

انـد كـه چنـين        ختيـار داشـته   استفاده كنيم كه البد مدركي از سـنت در ا         
بنابراين در واقع . ايم اند، هر چند ما بر آن روايت دست نيافته فتوايي داده

حجت بودن حكم اجماعي هم به استناد سنتي است كه آن را در دسـت           
 .نداريم
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 عقل
طـور كلـي ارزش و اعتبـار       نقش عقل در اجتهاد نقشي اساسي است و بـه         

 حكم شرع بدان حد اسـت كـه بـين    عقل در شناسايي و كشف و دريافت   
 :حكم عقل و شرع مالزمه اعالم شده است

 كُلُّما حكَم بِـهِ الشَّـرْع حكَـم بِـهِ            ُلُّما حكَم بِهِ الْعقْلُ حكَم بِهِ الشَّرْع و       ك«
 »الْعقْلُ
 »هر چه عقل بدان حكم دهد شرع بدان حكم داده و برعكس«

خراج احكام ديني از اين منـابع       در بحث كتاب و سنت دانستيم كه است       
احتياج به مهارت و تخصص دارد و بايد بـا ضـوابط و معيارهـايي انجـام             

همة مراحل تحقيق با نظارت عقل و انديشه و احيانـاً بـا اصـول و                . پذيرد
مثال تخصيص و تقييد يك حكم، يا ترجيح        . پذيرد  ضوابط عقلي انجام مي   

وع بـه موضـوعي ديگـر    يك روايت بر ديگري يا تعميم حكم يـك موضـ     
براساس تعميم مالك قطعي حكم و مانند آن، همـه نـوعي دخالـت عقـل           

ها همه در مواردي است كـه در يـك حكـم، آيـات و روايـاتي               اين. است
تـوان بـراي آن       آيد و نمي    ولي چه بسيار مسائلي كه پيش مي      . رسيده باشد 

ـ   با توجـه بـه همـه     . حكم صريحي در كتاب و سنت پيدا كرد        ودن جانبـه ب
 شود؟ اسالم و جاوداني بودن اين دين بايد ديد تكليف اين مسائل چه مي

هـا   فقه اسالمي در اين موارد اصول و قواعد كلي دارد كه با تكيه بر آن 
توانـد   و با توجه به محتواي كتاب و سـنت در مـوارد شـناخته شـده، مـي         

 ترين مراحـل اجتهـاد      اين يكي از مشكل   . مشكل مسائل جديد را حل كند     
اين قواعد و اصول يا مستقيما از متون ديني استفاده شده كه            . احكام است 

ها با نظارت عقل است يا اساسا قواعدي عقلي است كـه محـور       كاربرد آن 
 .استخراج حكم ديني خواهد شد
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 نقش عقل در اصول دين
چـه را كـه حـق         خواهد مردم بينديشند و آن      از پيش دانستيم كه اسالم مي     

هـاي مـردم را       كـه چشـم و گـوش        دان پايبند گردند، نه آن    است بيابند و ب   
لذا به كار گـرفتن عقـل و   . ساخته بر آنان تحميل كند    ببندد و مسائلي پيش   

 .بيني اسالم است انديشه از اولين اصول جهان
هـاي    دست يافتن به حقيقت و اصالت داشتن مبدأ و وحي و ديگر پايـه             

ديشه باشد، يعني با فكر و اسـتدالل  اعتقادي اسالم بايد با دستياري عقل و ان     
دانيم كه تقليد در اصول دين جـايز نيسـت بلكـه              و مي . و منطق بدان برسيم   

هـاي   البته مانعي نـدارد كـه از دسـتمايه   . بايد به استدالل و ايمان متكي باشد 
چه در قرآن براي توجـه        مثال از آن  . وحي به كاربرد انديشة خود كمك كنيم      

فاده نماييم تا در اين بسترِ انديشه بـه خـدا برسـيم يـا     به خدا آمده است است  
يعني از دقت در معـارف و اوج        . حتي از خود وحي به اصالت آن پي ببريم        

 .و اتقان تعاليم آن بدين نتيجه برسيم كه از جانب خدا آمده است
 

 نقش عقل در پي بردن به اعجاز قرآن
سـت و انديشـة آدمـي       مگرنه اين است كه اعجاز قرآن در خود قرآن نهفته ا          

اي است الهي و دستاورد       كه بدانيم قرآن پديده     كند؟ براي آن    آن را كشف مي   
بشر نيست، بلكه از طرف خدا بر پيغمبر اسـالم وحـي شـده اسـت، سـبك       
آيات و عبارات و اسلوب تعبير آن را از طرفـي، و اسـتحكام و جامعيـت و                  

صوصـاً بـا توجـه بـه       مخ. گيريم  ارزش تعاليم آن را از طرف ديگر شاهد مي        
اين نكته كه تاريخ زندگي پيغمبر شاهد است كه وي در چهل سال زنـدگي               

ولـي پـس    . قبل از رسالت با درس و كتاب و تعليم و تعلّم سروكار نداشت            
 از دعوي رسالت و مبعوث شدن از طرف خدا آياتي آورد كـه هـم نظـم و                  
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د و جـامع    اسلوب ظاهرش قابل هماوردي نبود، هم محتواي آن چنان بلنـ          
 .توانست باشد انگيز بود كه جز از راه وحي الهي نمي و شگفت

بنابراين از بررسي دستاورد وحي با توجه به شرايط صـدور آن بـدين              
 .رسيم كه براستي اين آيات از جانب خداست مطلب مي

 
 توجه به فلسفة احكام

ها نهفتـه     هايي است كه در ذات موضوعات آن        اوامر ديني براساس مصلحت   
هايي است كه در حقيقت كارهـا موجـود    ها براساس مفسده و نيز منع و نهي 

مـثال  . حساب مقرر نگرديده است     گاه بي   است، به طوري كه اين احكام هيچ      
ها، روابط حقوقي و جـز آن داراي نـوعي صـالح و               ها و آشاميدني    خوراكي

ـ           فساد در ذات خود هستند، خواه براي آن        ه ها قانوني وضع شده باشـد يـا ن
به عنوان نمونه اسـتعمال   . فرمان الهي براساس اين صالح و فساد ذاتي است        

مشروبات الكلي و مواد مخـدر حتـي بـدون توجـه بـه حكـم شـرعي آن،                   
بخش است، يا ربا دامي بزرگ براي استثمار اقتصادي است، يـا نيـايش                زيان

ـ        اگر مي . به پيشگاه معبود اليزال، صفابخش و توانزاست       ا بينـيم شـراب و رب
حرام شده به خاطر زياني بوده كه داشته است، و اگر نماز واجـب شـده بـه     

 .ها به ارمغان آورده است خاطر سود و مصلحتي است كه براي انسان
هاي صالح و فسادي است كه        بدين ترتيب احكام اسالمي داراي ريشه     

هـا را   تواند قسمتي از آن عقل آدميان با دستياري علم و تجزيه و تجربه مي   
شناسد و بر اين اساس، تحقيق دربارة فايده و فسلفه يك حكم يا سـؤال               ب

اي يافـت     در روايات، بخش قابل مالحظـه     . كردن دربارة آن ممنوع نيست    
دهــد و در   احكــام شــرعي را توضــيح مــي شــود كــه علــل و فلســفة مــي
 .اند آوري شده جمع» الشرايع علل«هايي به عنوان  كتاب
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نيم كه خداي متعال ضمن بيان يك حكم        بي  حتي در قرآن هم مكرر مي     
كند، مثال نماز را موجب توجـه بـه خـدا و              به فايده و اثر آن نيز اشاره مي       

دانـد يـا روزه را موجـب افـزايش            ها مي   دوري از كارهاي ناپسند و زشتي     
 .كند تقواي انسان معرفي مي

اي را كه حكم تابع      اكنون سخن اين است كه اگر اين مصلحت و مفسده         
ست با دليلي قطعي به دست آورديم و مالك و علت حكم صريحا بيان              آن ا 

اي از  اما اگر گوشه. توانيم حكم را به موارد مشابه تعميم دهيم شده باشد، مي
مصالح و فوايد يك حكم را دانستيم يا حدس زديم، ديگر حق نـداريم كـه                

هـاي ذهنـي خـود توجيـه كنـيم و             هـا و دريافـت      احكام شرعي را با هوس    
هاي شخصي را مالك قضاوت دربارة احكـام الهـي قـرار دهـيم و                 داشتبر

گرفتار خودرأيي در دين گرديم و در استدالل فقهي از قياس ناقص استفاده             
يعني صرفاً با شباهت داشتن دو موضـوع حكـم يكـي را بـه ديگـري             . كنيم

هاي اجتماعي و آشنايي با برخـي         سرايت دهيم يا با داشتن مقداري برداشت      
ب حقوقي و اجتماعي، از پيش خود احكام اسالمي را تأويل كنيم يا بـا        مكات

 .هاي پنداري خويش قوانين و اصول اسالمي را بسازيم مصلحت و مفسده
بنابراين، تحرك و حيات فقه اسالمي، غيـر از خـودرأيي و اسـتفاده از          

هاي شخصي است و نقـش عظـيم عقـل و انديشـه در اسـتخراج                  استنباط
هاي گوناگون شخصي      به معني وارد كردن حاصل انديشه      دستورهاي ديني 

 .در حوزة معارف و قوانين ديني نيست
 

 رابطة اجتهاد و خاتميت اسالم
با شواهد فراواني كه در قرآن و سنت داريم، اسالم آخرين ديـن آسـماني               

مالحظه كرديم كه روزگـار  » عصر ظهور امام زمان   «است و حتي در بحث      

 شناخت اسالم     432

 

جانبـة    الت، همان دوران حاكميـت قـاطع و همـه         پيروزي نهايي حق و عد    
 .نظام اجتماعي اسالم است

 :كنيم در اين بحث از چند راه خاتميت اسالم را بررسي و توجيه مي
ـ وجود قرآن، منبع تحريـف نشـده و سرشـار از معـارف و احكـام كـه                1

برخالف منابع ديني ديگر اديـان اسـمي، همچنـان در دسـترس همـه               
صوصاً با توجه به عمق و ابعادي كه در اين ذخيرة       مانده است، مخ    باقي

 .علمي و معنوي و هدايت الهي وجود دارد
 :فرمايد دربارة قرآن چنين مي) ص(پيامبر اكرم

ظاهرش زيبا و بـاطنش ژرف اسـت، هـر سـخنش داراي يـك هسـتة               ... «
هايش بـه شـماره در     اي ديگر، شگفتي    دروني است و همان هسته را هسته      

 1»... شود  هايش كهنه نمي وريآيد و نوآ نمي
شـود   كه اين همه نشر مـي    چرا قرآن با اين   : پرسند  مي) ع(از امام صادق  

 :فرمايد گردد، هميشه تازه و با طراوت است؟ امام مي و تدريس مي
چون قرآن نه براي زمان خاصي نازل شده، نه براي مـردم معينـي، از               «

 ».قومي با طراوتاين رو قرآن در هر زماني تازه است و پيش هر 
ـ منابع غني و مبسوطي كه از شرح حال پيغمبر اسالم و سير تاريخي اسـالم و                 2

شك در مورد هيچ يـك از پيـامبران بـزرگ             زندگي ائمه در دست مانده، بي     
گذشته نظير نداشته است، مخصوصاً در مورد شـخص پيغمبـر، كـه صـدها               

ي پيشـواي   كتاب سيره و تـاريخ در دسـت اسـت و در آن جزئيـات زنـدگ                
نزديـك  . انـد   هاي شخصي و خـانوادگي ثبـت كـرده          اسالم را حتي در جنبه    

 خـود  اسالم پيامبر عصر به اسالم سيرة و تاريخ بزرگ منابع تدوين تاريخ بودن
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براي يـك مكتـب زنـده و جاويـد          . كند  ها كمك مي    بيشتر به اعتبار آن   
 .چنين وضعي ضروري است

گشـاي    دربارة آن بحـث شـد، گـره   ـ اصل اجتهاد در اسالم كه با تفصيل 3
نيازها و مسائل جديد است و راه را براي شكوفايي بنيادهاي فكري و             

كند و دين را با تحـرك و          اجتماعي اسالم و گسترش تعاليم آن باز مي       
 .دارد تازگي، با حفظ اصالت الهي آن، نگاه مي

ت ـ راه يافتن عقل و خرد به حوزة تعاليم دينـي، كـه همـراه بـا پيشـرف                  4
هـاي    ها نقش فزايندة خـود را در شـناخت و كشـف ناشـناخته               انديشه

نيز وجود قواعد كلـي شـرعي و عقلـي و اصـول             . كند  ديني اعمال مي  
 .مربوط كه دربارة هر يك بحث شد

ها راه را براي جاوداني بودن اسالم و همگاني و جهاني بـودن آن       همة اين 
 .دارد باز نگه مي

 
 ب ـ ضمانت اجراي قانون

طور كه گفتيم منظور از قانون در اين بحـث مقرراتـي اسـت كـه از                   نهما
طرف يك قدرت عمومي مقرر و حمايت شود و به اين ترتيـب از نـوعي               

عوامـل ضـمانت اجـرا در انـواع مختلـف           . ضمانت اجرا برخوردار باشـد    
خود مختلف است و با دقت در توضيحاتي كه دربارة انـواع              قانون، خودبه 

. بيش به اين وجه اختالف پـي بريـد          و  توانيد كم   اديم مي قانون و مبدأ آن د    
نمايد آشنايي بيشتر با عوامل ضمانت اجـراي          چه در اين بحث الزم مي       آن

 :اين عوامل عبارتند از. قانون در نظام اجتماعي اسالم است
 ،رشد فكري تودة مردمـ 
 ،عواطف انساني و مسلكيـ 
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 ،ا و آخرتايمان به خدا و پاداش و كيفر او در دنيـ 
احترام عميق قلبي به قانون، از آن نظر كه مستقيم يا غيرمسـتقيم بـه               ـ  

 ،شود خدا مربوط مي
 ،امر به معروف و نهي از منكرـ 
 .پردازيم به آن مي» رهبري و حكومت«، كه در بحث حكومتـ 

 

 رشد فكري
در اسالم كوشش خاصي به كار رفته تا سطح بينش مسـلمانان نسـبت بـه                

ها نسبت به صـالح و فسـاد خويشـتن بـاال              رت تشخيص آن  زندگي و قد  
شود كه طرز بيان حكم  به همين جهت در بسياري از قوانين ديده مي        . رود

  براي نمونـه بـه آيـات زيـر دربـارة          . با نوعي استدالل منطقي همراه است     
 :تحريم باده و قمار توجه كنيد

ا گنـاه و زيـاني   هـ  كنند، بگـو در آن  از تو دربارة باده و قمار سؤال مي      «
هـا از   بزرگ هست و براي مردم سودهايي هم دارد، ولي گنـاه و زيـان آن            

 1»... سودشان بيشتر است
آزمـايي، همـه      هـاي بخـت     ها و تيـرك     اي مسلمانان، باده و قمار، بت     «

شيطان بـر آن    . ها بپرهيزيد، تا به رستگاري برسيد       پليدند و اهريمني، از آن    
وجود آورد و شـما        ميان شما كينه و دشمني به      است كه از راه باده و قمار      

 2»را از ياد خدا و نيايش باز دارد، آيا دست بردار هستيد؟
 :فرمايد همچنين در توجيه دفاع از خود و عقيدة خود مي

گيرند اجازة پيكار داده شـد،        به كساني كه مورد حمله و تجاوز قرار مي        «
 ها كه بـه نـاحق از        آن. تواناستها    ها ستم شده و خدا بر ياري آن         زيرا به آن  

                                                 
 . ـ سورة بقره219قسمتي از آية  .1
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گوينـد، فقـط آفريـدگار        كه مـي    هايشان آواره شدند، فقط به جرم اين        خانه
 1»... جهان خداي ماست 

، )ع(و ائمـة طـاهرين  ) ص(در آيات قرآن و رواياتي كه از پيامبر اكـرم         
هـاي منطقـي مكـرر         گونـه توجيـه     هـاي مختلـف آمـده بـه ايـن           در زمينه 

انشمندان بزرگ شيعه در قرن چهـارم، معـروف بـه    يكي از د . خوريم  برمي
شيخ صدوق، قسمتي از اين روايات را در يك مجموعه گـرد آورده و آن               

 .نام نهاده است) فلسفة احكام(يا » عللُ الشّرايع«را 
دهـد كـه اسـالم در         اين نوع برخورد قرآن و حديث با مردم نشان مي         

مان و اعتقاد كاملي كه بـه       كه از هر مسلمان خواسته، تا براساس اي         عين آن 
داند كه از جانب خدا و پيامبر بـه او            چه به يقين مي     وحي الهي دارد، از آن    

درنگ پيروي كند و هرگز پيروي از احكام الهي را مشروط بـه               رسيده، بي 
اطالع از فلسفة هر حكم نشمارد، عقل و شعور آدمـي را حتـي در مـورد                 

 هـر    ه كرده كه آشنايي به فلسفة     حساب آورده و به اين اصل توج        احكام به 
 .سزا دارد حكم در برانگيختن انسان بر اجراي آن تأثيري به

 

 عواطف انساني و مسلكي
قسمتي از قوانين و مقررات اجتماعي مستقيما مربـوط بـه رفتـار انسـان بـا                 

كيشـان اسـت كـه در فطـرت           نوعان يا هم    بستگان، دوستان، همسايگان، هم   
ها فـراهم شـده       ي گرايش و مهرورزي نسبت به آن      انسان زمينة مساعدي برا   

هر نظام اجتماعي كه مقررات آن دربارة رفتار انسان با ديگران با ايـن              . است
تواند با تربيت و تقويت ايـن زمنيـة    زمنية فطري عواطف هماهنگ باشد، مي   

 فطري از يك پشتوانة نيرومند داخلي براي اجـراي ايـن بخـش از مقـررات               
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 اجـراي همـة    دد و حتي از اين باالتر، آن را پشـتوانة       خويش برخوردار گر  
اش قرار دهد، زيرا همة مقررات اجتمـاعي، مسـتقيم يـا              مقررات اجتماعي 

غيرمستقيم، با رعايت عواطف انساني در رفتار با ديگران و رعايت حقوق            
 .گردد ها مربوط مي آن

 عواطـف و نقـش    «توانيد بـه بحـث        باره مي   براي توضيح بيشتر در اين    
طور كه قبال در بحث       همان. مراجعه فرماييد » ها در زندگي انسان     خالق آن 

عواطف يادآور شديم، در نظام اجتماعي اسالم روي تقويـت و بـارآوردن             
عواطف پاك و فطري انساني فراوان تكيه و از هر زمينة مناسب براي ايـن         
منظور استفاده شده است، به طـوري كـه قسـمتي از عبـادات اسـالمي، از        
قبيل انفاق، روزه و حج و اصوالً آهنگ تربيت و تقويت عواطـف انسـاني              

 .و همبستگي نوعي و مسلكي دارد
 

 ايمان به خدا و پاداش و كيفر او در دنيا و آخرت
شناسيم، مقرراتي بـراي پـاداش يـا          هاي قانوني كه تاكنون مي      در همة نظام  

اميد بـه  . ود دارد كيفر كساني كه قانون را رعايت يا از آن تخلف كنند، وج           
اي مؤثر براي اجراي قانون است ولي         شك پشتوانه   پاداش و بيم از كيفر بي     

اين ضمانت در مورد پاداش يا كيفري كه از جانب خدا باشد، بسي بـاالتر         
دانـد    زيرا هركس به خدا و پاداش و كيفر او ايمان داشته باشد، مـي             . است

فر الهـي تنهـا و تنهـا در         كه رسيدن به پاداش و مصونيت از مجازات و كي         
گزاري و رعايت قوانين و حقوقي است كه خدا يا            گرو عمل صالح، وظيفه   

پيامبر و امام يا زمامداران صالح و عادلي كـه برطبـق رضـاي او حكومـت           
كه چيزي را بتوان از او پنهـان داشـت، يـا راهـي      آن اند، بي كنند مقرر كرده 

 .ددست آور براي فرار از قلمرو فرمان او به



 437    نظام عادل اجتماعي 

 

پسرم، اگر عمل به اندازة يك دانة خردل در دورن يـك تختـه سـنگ         «
) حسـاب  بـه (هـا و يـا در زمـين باشـد، بـاز خـدا او را           باشد يا در آسمان   

 1».آگاه است) چيز بر همه(جا نفوذ دارد و  آورد، كه خدا در همه مي
نگري كه از     چون برگة اعمال در برابرشان نهاده شود، تبهكاران را مي         «
اي اسـت؟    اين چه پرونده  ! واي بر ما  : گويند  جات آن هراسناكند و مي    مندر

هيچ كار كوچك يا بزرگ نيست كه كامال در آن منعكس نباشد؟ هـر چـه               
يابنـد، كـه خـدايت بـه احـدي سـتم              اند، همه را در برابر خـود مـي          كرده
ايمان راستين به معاد و پاداش و كيفـر خـدا در روز رسـتاخيز                2».كند  نمي

اي بس نيرومند بر رعايت حدود و قيـود و وظـايفي اسـت كـه بـر                   انگيزه
تـرين عـواملي اسـت كـه      عهدة انسان نهاده شـده و از مـؤثرترين و عـالي    

 .شوند عنوان پشتوانة اجراي قانون شناخته مي به
 

 احترام عميق قلبي نسبت به قانون 
ي كـه   يكي از عوامل مؤثر در اجراي قانون اين است كه مردم نسبت به مقررات             

ها وضع شده به ديدة احتـرام بنگرنـد و قـانون در نظـر            براي تنظيم زندگي آن   
ها از نوعي قداست برخوردار باشد، به طوري كه هر جا عمداً يـا سـهواً از                   آن

ها را بـه توبـه و         آن تخلف كنند دچار مالمت وجداني شوند و اين مالمت آن          
 .ان گذشته واداردبازگشت به راه راست و پيروي از حق و قانون و جبر

هـاي مسـلكي و مـذهبي و          ايمان و احترام به مسلك و مذهب در جامعـه         
هـاي    ترين نمونه   قداستي كه مسلك و مذهب در نظر پيروان خود دارد از عالي           

 و تجارب تاريخي و اجتماعي از ديرگـاه تـا زمـان   . احترام قلبي به قانون است 
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ر گـردش هـر چـه بهتـر         دهندة نقش عجيب اين ايمان و احترام د         ما نشان 
هاي ايدئولوژيك است، عامل نيرومنـدي كـه بـراي آن در       كارها در جامعه  

 .هاي ديگر معادلي نتوان يافت جامعه
 

 امر به معروف و نهي از منكر؛ پاسداري عمومي از حق و قانون
كه اجراي قانون حق به سود همه اسـت،           رشد فكري و توجه مردم به اين      

هـا و   كشـي  ساني و مسلكي در برخورد بـا حـق     برانگيخته شدن عواطف ان   
ها، و احترام قلبي و عمومي در حد قداست نسبت بـه قـانون،                شكني  قانون
وجـود    افراد جامعه اين احساس بـه  كند كه در همة خود، ايجاب مي    به  خود

آيد كه بايد به سهم خود از حق و قانون پاسداري و حمايـت كننـد و بـه                   
 .پردازند» منكرنهي از «و » امر به معروف«

در نظام اجتماعي اسالم روي اين پاسداري سخت تكيـه شـده و توجـه              
ترين راه براي نشان  مناسب. همگان به نقش بس مهم آن جلب گرديده است 

دادن اهميتي كه آيين الهي اسالم به اين پاسداري عمـومي از حـق و قـانون                 
 :ا نقل كنيمداده، اين است كه قسمتي از آيات و روايات مربوط به آن ر

كننـده بـه    ها، تشويق كننده به خوبي   از شما بايد امتي پديد آيد، دعوت      «
كارهاي شايسته و بازدارنده از ناشايسته و ناپسند، تنها چنـين كسـاني بـه               

  1».رسند خوشبختي و رستگاري مي
وجـود آمـده، كارهـاي        ايد كه براي بشريت بـه       شما بهترين امتي بوده   «

گيريـد و بـه       نيد، جلوي كار زشت و ناپسند را مـي        ك  شايسته را ترويج مي   
اگر اهل كتاب هم ايمان آورده بودند برايشان بهتر بـود،           . خدا ايمان داريد  
 ... ها ايمان دارند ولي بيشترشان تبهكارند  البته برخي از آن
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جور نيستند، در ميان اهل كتاب مردمي هسـتند كـه             ها يك   بله، همة آن  
خوانند، به خـدا      كنان آيات خدا را مي        شب، سجده به حق پايبندند، در دل      

كنند و جلوي كار      و روز فرجام ايمان دارند، كارهاي شايسته را ترويج مي         
هـا البتـه      اين. كنند  گيرند و در كار خير پيشدستي مي        زشت و ناپسند را مي    

پـاداش    هاي خوب و نيكوكارند و هر كـار خـوبي كننـد بـي               در شمار آدم  
  1».شناسد خدا مردم باتقوا را مينخواهد ماند، كه 

مردان و زنان منافق، دو چهره و دو رنگ از قماش يكديگرنـد، اينـان           «
كنند و جلوي كار شايسته و پسـنديده را           كار زشت و ناپسند را ترويج مي      

مردان و زنان باايمان و دين بـاور نيـز يارويـاور همديگرنـد،              ... گيرند    مي
كننـد و جلـوي كارهـاي      را تـرويج مـي  اينان كارهاي شايسته و پسـنديده     

دهنـد و فرمـانبر       گزارند، زكـات مـي      گيرند، نماز مي    زشت و ناپسند را مي    
هايند كه رحمت الهي شاملشان خواهد شد، كه خـدا            خدا و پيغمبرند، اين   

 2».بلندپايه و كاردان است
گــزار، آن  همــان بــاز آينــدگان بــه راه حــق، آن خداپرســتان ســپاس «
كنندگان به نيكـي     گزار و سجودگزار، آن دعوت      اپوي ركوع هاي پرتك   انسان

هـاي   و بازدارندگان از بدي و آن پاسداران مرزهاي الهي، به چنـين انسـان     
 3».باور، نويد سعادت ده دين

خـوريم كـه    باره برمـي  در روايات اسالمي نيز به موارد متعددي در اين      
 :دفرماي مي) ص(پيامبر اكرم. نشان از اهميت موضوع دارد
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امت من تا وقتي امر به معروف و نهي از منكر كند، همواره در وضع               «
خوبي قرار خواهد داشت اما همين كه از اين دو دست كشد، همة بركات              

نـه  . گروهي به استثمار گروه ديگر خواهند پرداخـت       . شود  از او گرفته مي   
  1».نه در آسمان. در زمين كسي به دادشان خواهد رسيد

 :فرمايد نيز مي) ع( عليالمؤمنين  امير
اسرائيل را از آن جهت مورد سرزنش قرار داد كـه             خدا علماي بني  ... «

ديدند ولي در صـدد جلـوگيري از          فساد و تبهكاري متجاوزان را عيان مي      
آمدند، زيـرا بـه عطايـاي آنـان طمـع داشـتند و از سطوتشـان            ها برنمي   آن

. هراسـيد، از مـن بهراسـيد      كه خدا گويد از ديگـران ن        بيمناك بودند، با اين   
مردان و زنـان بـا ايمـان يـار و يـاور يكديگرنـد، كارهـاي             : گويد  خدا مي 

 .كنند پسنديده را ترويج و از كارهاي ناپسند جلوگيري مي
اي   خدا اول به امر به معروف و نهي از منكر پرداخت، به عنوان وظيفه             

 وظيفه عمـل    دانست كه اگر به اين      كه از جانب او مقرر گرديده، چون مي       
شود، به همة وظايف ديگر عمل خواهد شد، چه سخت، چه آسـان، زيـرا    
امر به معروف و نهي از منكر، دعوت به اسالم است، جلوگيري از تجـاوز    
و ســتم اســت، درگيــري بــا متجــاوز و ســتمگر اســت، تقســيم صــحيح  

ها كه بايد بدهنـد   هاي عمومي است، گرفتن حقوق مالي است از آن       ثروت
  2». . .ها صرف شود  هاست به مصارفي كه بايد در آن ن آنو رساند

 :فرمودند كه) ع(امام باقر
هم قلباً مخالف باشيد، هم مخالفـت خـود را بـه زبـان آوريـد، هـم               ... «

 اگر قبـول  . كس نترسيد   ها بايستيد و در راه خدا از بدگويي هيچ          روياروي آن 
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ضي نيست، تعرض نسبت    ها تعر   كردند و به راه حق باز آمدند، نسبت به آن         
هاست كه در زمين بـه حقـوق مـردم تجـاوز و بـه نـاحق مرزشـكني                     به آن 
اما اگر نپذيرفتند و همچنـان بـه        . هايند كه عذابي دردناك دارند      كنند، اين   مي

ها خشمگين  تجاوز خويش ادامه دادند به نبرد با آنان برخيزيد و نسبت به آن
از اين راه خود به رياست يا ثـروت         باشيد اما نه به اين صورت كه بخواهيد         
پيكار خود را همچنان ادامه دهيد، . رسيد يا از راه ستم و تجاوز پيروز گرديد

 1».تا آنان به فرمان حق بازگردند و به طاعتش گردن نهند
 :اند كه امام صادق نيز فرموده

اي كه در آن حق ضعيف با كمال توانايي از قوي گرفته نشـود،       جامعه«
 2». سعادت نخواهد ديدهرگز روي

 :نقل شده است كه) ع(در جاي ديگر از امام باقر
امر به معروف و نهي از منكـر روش انبيـاء و مـنش پاكـان اسـت،        ... «
گيـرد،    اي است بزرگ كه همة وظايف ديگر در پرتو آن انجـام مـي               وظيفه

گيـرد،    شـود، كسـب و كارهـا در مجـراي حـالل قـرار مـي                 راهها امن مي  
گـردد، حـق از دسـت         رود، زمين آباد مي     تجاوزها از ميان مي   ها و     تبعيض

 3».پذيرد شود و كار جامعه سامان مي دشمن پس گرفته مي
هايي است از آيات و روايات بسيار كه در زمينـة امـر بـه                 ها نمونه   اين

دهـد كـه در نظـام     معروف و نهي از منكر آمده است و به خوبي نشان مي       
مسأله پاسداري عموم مردم از حق و عدل و         اجتماعي اسالم تا چه حد به       

 .نظارت همه بر اجراي عادالنة قانون اهميت داده شده است
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نظام اجتماعي هر قدر هم خوب، انساني و عادالنـه باشـد، در صـورتي               
تفاوتي و باري به هر جهتـي         تواند ماية سعادت مردم شود، كه بيماري بي         مي

ورد و به نابوديشان كشاند، وگرنـه       ها به حدي نرسد كه از پايشان درآ         در آن 
 :آمده است) ع(ها همان خواهد بود كه در روايت امام باقر سرنوشت آن

گيـر    ها به حد كمال رسد، كيفر همه        اينجاست كه خشم خدا بر آن     ... « 
او فرا رسد و پاكان در خانة ناپاكان و خردساالن در سراي بزرگساالن بـه               

  1».هالكت رسند
 

 مت ج ـ رهبري و حكو
پاسداري از حق و عدل و مراقبت بر اجراي عادالنة قـانون در بسـياري از       
موارد مستقيماً از عهدة هر انسان مسلكي متعهد ساخته است ولي در موارد 

 هـر فـرد ميسـر نيسـت و بـه             بسيار ديگري انجام اين وظيفـه بـه وسـيلة         
.  است تر و توانايي و تجهيزات بيشتر نيازمند        هاي بيشتر و تخصصي     آگاهي

انجام وظيفة خطير امر به معـروف و نهـي از منكـر در ايـن گونـه مـوارد                    
كند كه همة مردم دست بـه دسـت هـم دهنـد و يـك سـازمان         ايجاب مي 

وجود آورند كه از آگـاهي و قـدرت كـافي بـراي               اجتماعي آگاه و توانا به    
در جامعة ايدئولوژيك به    . انجام اين وظيفه از جانب مردم برخوردار باشد       

 .گويند مي» حكومت«دار اين وظيفه گردد  ازماني كه از جانب خلق عهدهس
در نظام اجتماعي اسالم حكومت به يكي از سه صورت زيـر بـر سـر                

 :آيد كار مي
 .خود با قبول خلق همراه است ـ انتصاب از طرف خدا، كه خودبه1
 .خود با قبول امت همراه است ـ انتصاب از جانب پيغمبر كه باز خودبه2
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 .ـ انتصاب يا به عبارت ديگر انتخاب از طرف مردم مسلمان3
 

 ـ انتصاب از طرف خدا1
. دار حكومت شـد     عهده) ص( نوبنياد اسالمي مدينه، پيغمبر اكرم      در جامعة 

اين سمت از جانب خداي متعال به او واگذار گرديد و قرآن به مسـلمانان   
 :امبر باشنديادآوري كرد كه در ادارة امور اجتماعي پيرو فرمان پي

 1»... بگو فرمانبر خدا و پيامبرش باشيد «
به فرمان خدا و پيامبرش گردن نهيد و با هم كشمكش نكنيـد، كـه      ... «

 2»... دچار ناتواني خواهيد شد و شوكت شما برباد خواهد رفت 
در حقيقت اعالم تشكيل امت اسالمي و صدور منشورهاي مربوط بـه آن             

 به مدينه، آغـاز تشـكيل ايـن حكومـت بـود و              )ص(پس از ورود پيامبر اكرم    
بيعتي كه نمايندگان مردم مدينه در آستانة هجرت با پيغمبر اسالم كردند و نيـز        

قبول ملـي و پـذيرش    3هاي مهاجر و انصار داشتند      هاي ديگري كه گروه     بيعت
 .شود مردمي اين انتصاب الهي و پيمان وفاداري نسبت به آن محسوب مي

المـال و جـز        و قضات و امراي سپاه و مسئوالن بيت        در اين دوره والت   
شـدند و وظيفـه داشـتند در          آنان همه از طرف شخص پيغمبر منصوب مـي        

حدود اختيارات آنان هم معمـوال      . چهارچوب قانون اسالمي حكمراني كنند    
هاي ايدئولوژيك، زمامداري رهبر و       در جامعه . شد  از طرف پيغمبر تعيين مي    

 اي منتهي شـده، امـري طبيعـي          به تشكيل چنين جامعه    گذار نهضتي كه    بنيان
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است زيرا مؤسس مكتب به مكتب آشناتر و عمـالً نمايشـگر همـة ابعـاد                
مكتب است و لياقت و كـارداني او در اثنـاي نهضـت بـه ثبـوت رسـيده،              

 .بنابراين طبيعي است كه بايستي رهبري امت را به دست گيرد
 

 ـ تعيين از طرف پيغمبر2
ار، پيامبر كسي را براي رهبري و ادارة جامعه تعيين و معرفي          در موارد بسي  

 :فرموده، آن هم به يكي از دو صورت
الف ـ در زمان حيات و در قلمرو حكومت خـود؛ بـدين ترتيـب كـه      

قبًال گفتـيم كـه     . نمود  شخصي را به عنوان والي، قاضي و امير منصوب مي         
گرفته شده و در واقـع  گونه افراد از شخص پيغمبر      اختيارات و واليت اين   

آنان نوعي مجريان فرمان رسول هسـتند و اگـر اختيـاراتي هـم در زمينـة                 
هـا و     انـد، نظيـر ابـالغ       دسـت آورده    حكمراني دارند با فرمـان پيغمبـر بـه        

هايي كه از طـرف مقامـات رهبـري ممالـك صـادر و كسـاني بـه            انتصاب
 .شدند هاي مختلف گمارده مي سمت

ا براي زمامداري امت پس از مـرگ خـويش   كه پيامبر كسي ر ب ـ اين 
را براي ايـن  ) ع(حضرت علي) ص(به عقيدة شيعه، پيامبر اكرم  . تعيين كند 

 .سمت، يعني زمامداري امت اسالمي پس از خود، منصوب كرد
شيعه در اين اعتقاد خود به روايـات متعـددي كـه در ايـن زمينـه بـه                   

نقـل شـده اسـتناد      دستش رسيده و در منابع معتبر حديث اهل سنت نيـز            
 .كند، از قبيل حديث غدير مي

الـوداع، پيـامبر       در سال دهم هجرت، در بازگشت از حجة        :حديث غدير 
گشـتند در محلـي بـه نـام           بزرگوار مردمي را كه همراه او از سفر حج بازمي         

 هـاي آن حضـرت در   از گفته. ها سخن گفت  غديرخم، جمع كرد و براي آن     
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تلف براي مردم بيان كرده بود، همه احساس        هاي مخ   اين سفر كه به مناسبت    
طبيعي است كـه يكـي     . كردند كه پايان عمر حضرتش نزديك شده است         مي

ترين مسائلي كه بايد در اين مرحله براي مردم روشـن شـود، مسـئلة                 از مهم 
. رهبري و زمامداري جامعة نوبنياد اسالمي پس از وفات آن حضرت اسـت            

  .ين مسألة مهم پرداخت و چنين فرمودبه همين جهت در اين خطابه به ا
 »اَلَست اَولي بِالْمومِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِم؟«
آيا اختيارات من نسبت به مسلمانان بيشتر و بـاالتر از اختيـاراتي كـه               «

 »هر يك نسبت به خود دارد نيست؟
 :مسلمانان يك صدا گفتند

 ».بلي يا رسولَ اهللا«
 ».آري، اي پيامبر خدا«

 :غمبر فرمودسپس پي
»   ليفَع الهوم نْ كُنْتم الهوم  .           اَحِـب و نْ عـاداهعادِ مو نْ واالهوالِ م ّماَلله

نْ خَذَلَهو اَخْذُل م رَهنْ نَصم غَضَهنْ اَبم غِضاَب و هبنْ اَحم.« 
. هر كه من صاحب اختيارش هستم علي هم صاحب اختيـار اوسـت            «

 كه ياور او باشد تو هم ياور او باش و هر كـه بـا او دشـمني        خداوندا، هر 
ورزد تو هم با او دشمني ورز، هر كه وي را دوست بـدارد تـو هـم او را                    
دوست بدار و هر كه نسبت به او نامهربان باشـد تـو هـم بـا او نامهربـان                    

هر كه يار او باشد تو هم يار او باش و هـر كـه از يـاري او دسـت                     . باش
  1». از ياري او دست بداربدارد تو هم

                                                 
، از جمع الجوامع سيوطي نقـل  403، ص   6اين حديث به اين صورت در كنز العمال، ج           .1
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اين حديث از يكصد و ده نفر از صحابة پيغمبـر بـراي مـا نقـل و در                   
 1.كتب معتبر ثبت شده است

معـروف اسـت، روايـات    » حـديث غـدير  «عالوه بر اين حديث كه به   
ها از امامت و پيشوايي       نقل شده كه در آن    ) ص(ديگري هم از رسول اكرم    

هـا فرمـوده      ز قبيـل روايـاتي كـه طـي آن         امامان ديگر نيز ياد شده است، ا      
يا روايتي كه ضمن آن چنين آمده كـه روزي           2.جانشينان من دوازده نفرند   

 :رو كرد و فرمود) ع(بن علي به حسين
 3 ».اين امام است، پسر امام، برادر امام و پدر نه امام«

اين احادث غالباَ مورد قبول همه يا اكثر مسـلمانان غيرشـيعه نيـز هسـت،                
مـثال در مـورد     . ها در توجيه اين روايات با نظر شيعه تفاوت دارد           نظر آن ولي  

اند پيغمبر در اين گفتار، حضرت علـي را بـراي زمامـداري               حديث غدير گفته  
ها اگر خواستند پس از وفـات پيـامبر او            بعد از خود به مردم معرفي كرد تا آن        

 .منصوب كرده باشدكه او را به اين مقام  را به زمامداري بپذيرند، نه اين
شـود،   اما روشن است كه حتي براساس اين برداشت هم نتيجه همان مي        

گذار يك مكتب بيش از همه به محتواي مكتـب و سـطح ايمـان و                  زيرا پايه 
اي كه بـه   آگاهي و رشد گروندگان به آن مكتب آشناست و با عشق و عالقه   

ردم معرفـي  گسترش و حفظ و تثبيت مكتبش دارد، كسي را براي رهبري مـ        
خواهد كرد كه شناختش، وفاداريش، ثبات و ميزان پايبنـديش بـه مكتـب و               

 هم امت صورت، اين در .باشد بيشتر اي  جامعه چنين رهبري براي صالحيتش
                                                 

ترين فراز تـاريخ،      براي اطالع بيشتر به كتاب الغدير، نوشتة عالمة اميني يا كتاب حساس            .1
 .شتة جمعي از دبيران مراجعه شودنو
 .164، ص 4صحيح بخاري، ج . 119، ص 1صحيح مسلم، ج  .2
 .210، ص 4منهاج ابن تيميه، ج  .3
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شان بيش از همة نهادهاي ديگر اجتمـاعي   راستي به مسلك و مكتب      اگر به 
 را كـه  چنـين فـردي   ها و تمايالت شخصي ارج نهند، بايد ايـن       و خواست 

. رهبر معرفي كرده است بپذيرند و با او بيعت كنند و پيمان وفاداري ببندند
از طرف ديگر هنگام وفات پيغمبر اكثريت جامعة نوبنياد اسـالمي را تـازه              

. دادند كه هنوز شـناخت عميقـي از اسـالم نداشـتند     مسلماناني تشكيل مي  
هـاي    و بـا ارزش  كن نشده بـود     نهادهاي جاهلي به كلي از ميان آنان ريشه       

جديد فكري و اجتماعي درست خو نگرفته بودند، بنابراين خيلي زود بود        
كه امت بتواند با رأي و تشخيص خود رهبر انتخـاب كنـد، چنـان كـه در              

 .هاي ايدئولوژيك قرن بيستم هنوز چنين است بسياري از جامعه
هر حال، در صورت انتصاب والي از طرف پيغمبر، شـخص منصـوب             به

روشـن  . همچون خود پيغمبر رهبر و قائد و حكمران جامعه خواهد بود          نيز  
است كه چون جامعه داراي مكتب و مسلك است و امام و رهبـر منصـوب                
هم براي حفظ و اجراي مباني و نظـام مكتـب و ارشـاد و سـازندگي مـردم          

 .براي زندگي مسلكي روي كار آمده، بايد در اين راه گام بردارد
ر اين زمينه روايتـي نقـل شـده كـه از آن اسـتفاده               د) ع(از امام صادق  

 :شود مي
امامت رهبري ديني، سازمان دادن به مسلمانان و اصالح دنياي آنـان و             

رهبري، پاية اسالم و شاخة بلنـد  . اقدام براي سربلندي مردم مسلمان است    
در ساية زمامدار و رهبر است كـه نمـاز، زكـات، روزه، حـج و                . آن است 

هـا و     يابد و حدود و فرمـان       المال گسترش مي    شود و بيت    جهاد برگزار مي  
 1.ماند گردد، و مرزها و اطراف مملكت محفوظ مي قوانين جزايي اجرا مي

                                                 
 .205 تا 198، ص 1اصول كافي، ج  .1
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 ـ انتخاب از طرف خود مردم3
اين نوع حكومت از طرف همة فرق اسالمي پذيرفتـه شـده اسـت، بـا ايـن             

شناسد و    جه مي مو)  ع(تفاوت كه شيعه آن را در زمان غيبت كامل امام زمان          
شمارد، اما اهل     ، نص و انتصاب پيغمبر و امام را مقدم مي         )ع(در زمان امامان  

 .كنند سنت اين نوع حكومت را بالفاصله پس از مرگ پيغمبر تجويز مي
ق به بعد، از نظر شـيعه شـخص         .ه 329در زمان غيبت كبري، از سال       

 و به همين    معيني به عنوان واليت و زعامت امت اسالمي منصوب نگشته         
جهت در روايات مربوط به رهبري مردم در اين عصر تنها به ذكر صـفات        

ايـن نشـان    . و خصوصيات كلي كه بايد در رهبر باشد اكتفـا شـده اسـت             
دهد كه اين خود مردم هستند كه بايد كسي را به رهبـري بپذيرنـد كـه          مي

 .واجد صفات و خصوصياتي باشد كه در اين روايات آمده است
 

 اصلي زمامداران در عصر غيبتشرايط 
در قـرآن  . ـ ايمان به خدا و وحي او و تعاليمي كه پيامبرش آورده اسـت      1

 :خوانيم مي
 » لَنْ يجعلَ اهللاُ لِلْكافِرينَ علَي الْمؤمِنينَ سبيال«
  1».نهد كه بر مؤمنان مسلط باشند خدا هرگز براي كافران راهي باز نمي«

در . هـا   عمل به قوانين اسـالم و اجـراي آن  ـ عدالت و پايبندي جدي در  2
كه خدا به حضـرت ابـراهيم مـژدة امامـت و رهبـري                قرآن، پس از آن   

پرسد كه آيـا از دودمـان او هـم كسـي بـه ايـن مقـام            دهد، وي مي    مي
 :شنود در جواب مي. رسد مي

 »الينالُ عهدِي الظّالِمينَ«
                                                 

 .142سورة نساء ـ  .1
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  1».شدفرمان من در زمينة رهبري شامل ستمگران نخواهد «
 :گفته شده است) ع(و باز در قرآن به داوود

 » يا داود انّا جعلْناك خَليفه فِي الْاَرضِ فَاحكُم بينَ النّاسِ بِالْحقِّ«
اي داوود ما به تو در زمين قدرت و حاكميت داديـم، بنـابراين ميـان                «

 2».روايي كن مردم به حق فرمان
.  برجسته و متناسب با مقام رهبـري       ـ آگاهي كافي، از اسالم، در سطحي      3

 :فرمايد قرآن مي
تـر اسـت      كند شايسته   آيا آن كس كه مردم را به سوي حق رهبري مي          «

كه راه    يابد، جز اين    از او پيروي شود يا آن كس كه خود به چيزي راه نمي            
 3»را نشانش دهند؟

ـ لياقت كافي براي اين سمت و پاكي از هر نقصي كه با رهبري شايسـتة   4
 .اسالمي سازگار نيست

 .درآمد توان و كم سطح بودن زندگي او با زندگي مردم كم ـ هم5
هايي كـه بـه عمـالش         و نامه ) ع(در اين زمينه در سخنان حضرت علي      

هاي آن حضرت روي ايـن        در برخي از نامه   . نوشته مطالب فراواني هست   
كـاري،   دوسـتي، نـاداني و نـدانم        مطلب تكيه شده كه زمامدار بايد از پـول        

خواري، اقدام بر ضد دستورها و شعائر اسالمي،          تجاوزگري، بزدلي، رشوه  
 : فرمود چنان كه . سفاكي و خونريزي مبرا باشد

كس كه اختيار ناموس و جـان و مـال و             دانيد كه سزاوار نيست آن      مي«
 شود، قوانين و زمامداري مسلمانان به دست او سپرده مي

                                                 
 .124سورة بقره ـ  .1
 .26سورة ص ـ  .2
 .35سورة يونس ـ  .3
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 .موال مردم باشددوست و در نتيجه شيفتة ا ـ مال
 .ها را به گمراهي بكشاند ـ نادان باشد و در نتيجه، آن

 .وفا باشد و پيوندش با مردم بريده شود ـ بي
گيـري    ـ اهل تبعيض باشد و با گروهي متنفذ بسازد و از ديگران كناره            

 .كند
خوار باشد و حق مردم را پايمال كند و از حدود عدل و قانون                ـ رشوه 

 .منحرف گردد
هـاي الهـي را زيرپـا گـذارد و امـت را بـه نـابودي                   وانين و سـنت   ـ ق 
 1».بكشاند

 :نويسد او در منشور خور به مالك اشتر چنين مي
گناهــان ســخت بپرهيــز كــه هــيچ چيــز از آن   از ريخــتن خــون بــي«
 2». . .تر نيست  تر و نعمت بر بادده فرجام انگيزتر، سخت انتقام

مانـدار يكـي از شـهرهاي    يك بار به آن حضرت گزارش رسيد كـه فر         
بازي و حيف و ميل امـوال مـردم           فارس به عيش و نوش و قوم و خويش        

 :اي به او نوشت و ضمن آن فرمود فورا نامه. دست يازيده است
وجه شايستگي ندارد بـه   هر كه منش و رفتار تو را داشته باشد به هيچ   «

ود، در حفظ مرزها گمارده شود يـا فرمـاني را اجـرا كنـد، مقـامش بـاال ر        
 3».امانتي شريك گردد يا دفع خيانتي به دست او سپرده شود

در همين نامه حضرت به او دستور داد دست از كار بكشد و فورا بـه                 
 .نزد او رود

                                                 
 .14، ص 2البالغه، ج  نهج .1
 .107، ص 3لبالغه، ج ا نهج .2
 .132، ص 3البالغه، ج  نهج .3
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اعتبار اين شـرايط در زمامـدار امـت اسـالم و كسـان ديگـري كـه در           
شود، نتيجة طبيعي اصولي است كه براي         ها داده مي    حكومت منصبي به آن   

 : ثابت شد كه ومت اسالمي بيان كرديم زيرا قبالًحك
 .اي هدفي و مسلكي است ـ امت اسالمي جامعه

 .ـ قانون اسالمي محور ادارة اين جامعه است
ـ همة مردم بـراي حفـظ و اجـراي ايـن قـانون مسـئوليت و تضـامن                   

 .مشترك دارند
ـ در بسياري مـوارد نـاگزير بايـد ايـن مسـئوليت خـود را بـا ايجـاد                     

 .هاي رهبري و اجرايي وسيعي انجام دهند انسازم
ها مقـام رهبـري، بـراي رسـيدن بـه             ها و در رأس آن      پس اين سازمان  

آيـد و در نتيجـه        وجود مي   ها و استقرار نظام و قوانين اين مذهب به          آرمان
هـا مـؤمن،      رهبران و گردانندگان كار حكومت بايد نسبت بـه ايـن آرمـان            

ود بصـير و امـين و بـراي آن لياقـت كـافي              آگاه، عامل، وفادار، در كار خ     
هر يك از اين شرايط وجود نداشته باشـد، اساسـا هـدف از              . داشته باشند 

 .ايجاد اين تشكيالت رعايت نشده است
  

 نقش شورا و بيعت
 :در اين بحث بايد به دو مسأله اشاره كرد

 

 ـ نقش شورا1
 .در دين اسالم، شورا در مسائل اجتماعي نقش مهمي دارد

 

 لف ـ در ادارة امورا
 :در قرآن به پيامبر اكرم فرمان داده شده است كه

 »وشاوِرهم فِي الْاَمر«

 شناخت اسالم     452

 

  1».در ادارة امور با مردم مشورت كن«
 :و در صفات افرد باايمان چنين آمده است كه

»منَهيشُوري ب مرُهاَمو« 
 2».شود كارشان با شوري اداره مي«

اهد متعـددي از مشـورت آن حضـرت بـا           در سيرة پيغمبـر اكـرم شـو       
مثال در ماجراي بدر وقتـي خبـر رسـيد كـه كـاروان            . اصحاب خود داريم  

قــريش رفتــه و از دســترس مســلمانان دور شــده و از طرفــي دشــمن بــا 
تجهيزات كافي از مكه براي جنگ حركت كـرده اسـت، حضـرت رسـول       

وافقـت  براي شروع كارزار از اصحاب خود نظر خواست و پس از اعالم م         
در جنگ احد و خنـدق      . از طرف مهاجر و انصار تصميم به كارزار گرفت        

حضـرت  . نيز در مورد نحوة مقابله با دشمن با ياران خود مشورت فرمود           
پس از آن كه در بين راه مكه بـه كوفـه خبـر شـهادت                ) ع(بن علي   حسين

 .مسلم را شنيد براي ادامة حركت، نظر ياران خود را جويا شد
كنـيم كـه ادارة امـور، چـه در امـور              ين شواهد استفاده مي   از مجموع ا  

روي   حكومتي و چه در مسائل اجتماعي ديگر، نبايد بـا خـودرأيي و تـك              
 .صورت فرمانروايي فردي درآيد همراه باشد و نظام اجتماعي به

 

 ب ـ در انتخاب حكمران
داننـد، آن     بعضي از فرق اسالمي انتخاب حاكم را منوط به رأي شورا مـي            

نظـر و عـالم و عـادل و           م شوراي اهل حل و عقد كه از افـراد صـاحب           ه
 3.واجد شرايط تشكيل شده باشد
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در همين مورد، در تعـداد افـراد الزم بـراي چنـين شـورايي اخـتالف              
نظران امت اسالم را بـراي مشـورت و           گروهي اجتماع همة صاحب   . است

افي  و برخـي اجتمـاع عـدة كمتـري را هـم كـ              1شناسـد   انتخاب الزم مـي   
اي هم نقش شوراي اهل حل و عقد را صرفاً تعيين كانديدا              دسته. دانند  مي

داننـد و انتخـاب مـردم را عامـل            و نامزد كردن شخص براي خالفت مـي       
ها بـدين ترتيـب بيعـت مـردم را بـا            اين 2.شناسند  اصلي انتخاب حاكم مي   

ت را  كنند و در اين زمينه رأي اكثري        خلفا در واقع رأي و انتخاب تلقي مي       
 3.دانند كافي مي
 :توان گفت اين است كه طور فشرده مي چه در اين مورد به آن

اوالً، در هر مورد كه دليل خاصي براي انتخاب شخص حاكم از طرف             
پيغمبر نرسيده باشد، اين وظيفة عمومي جامعة اسـالمي اسـت كـه بـراي               
اجراي هر چه بهتر مقررات اسـالمي، حكمرانـي واجـد شـرايط انتخـاب               

ها   ند، منتهي چون حكمرانان بايد داراي يك سلسله شرايط و صالحيت          كن
گونـه افـراد    نظران الزم است كه اين باشند ـ چنان كه گذشت ـ بر صاحب  

هاي ناشناخته را بشناسانند و از نامزد         را به تودة مردم معرفي كنند و چهره       
 .هاي نااليق براي زمامداري جلوگيري كنند شدن زدوبندچي

صـورت معرفـي      هيچ يك از شوراهاي پـس از پيغمبـر اكـرم بـه            ثانياً،  
 .نامزدها نبوده، بلكه هميشه جنبة انتخاب و تعيين داشته است

ثالثاً، بيعت بقية مردم در حكـم انتخـاب حكمـران نبـوده بلكـه در حقيقـت          
 .اعالم تسليم و وفاداري در برابر حكمران منصوب يا منتخب شورا بوده است

                                                 
 . االحكام السلطانيه، قاضي ابويعلي23قول احمدبن حنبل، ص  .1
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 ـ نقش بيعت2
شـود    نوعي پيمان وفاداري و اطاعت است كه با حكم جديد بسته مي           بيعت  

يا در برخي موارد نوعي تجديد پيمان و رأي اعتماد به حكومتي اسـت كـه                
بيعت معمـوال بـا   . رو شده است العاده روبه بر سر كار است و با وضعي فوق      

كننده دسـت خـويش را        دست دادن به حاكم همراه بوده است، گويي بيعت        
 .هاي زندگي با او همراه باشد نهد تا در همة معركه  رهبر ميدر دست

در چند نوبت كه مسلمانان با پيغمبر بيعت كردند، معمـوال مطالـب مـورد               
مثال در بيعت عقَبه نمايندگان مردم مدينه پذيرفتنـد         . شد  تعهد نيز مشخص مي   

. دكه در خدمت پيغمبر در كارزار عليه هر دشمني در هر سرزميني شركت كنن             
 2انجام شد، و در بيعت زنان مهـاجر،        1در بيعت رضوان كه در ماجراي حديبيه      

 .با پيغمبر اكرم تعهدات خاصي در متن بيعت اعالم صورت گرفته است
هر حال، بيعت نوعي دخالت در امر حكومت است، اما نـه در تعيـين                 به

، كننـده  حاكم، بلكه در تعميم نفوذ و حاكميت وي نسبت به شـخص بيعـت        
 .كننده بايد در برابر آن وفادار بماند صورت نوعي تعهد و پيمان كه بيعت به

دانيم كه اسالم پايبندي به تعهدات را به شـدت مـورد تأكيـد قـرار                  مي
زيــرا وفــاي بــه عهــد ضــامن حفــظ روابــط و قراردادهــا و  3داده اســت،

هاست، چه در سطح محدود بين افراد، چه ميان امت و حكمرانان و               پيمان
با وجود اين فرامـوش نشـود       . هاي ديگر   چه ميان جامعة اسالمي با جامعه     

كننـده بـه وفـاداري        تواند موجب الزام بيعت     كه بيعت در هر شرايطي نمي     
 : باشد، بلكه بايد
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 .اوالً، بيعت با شرايط صحيح انجام گرفته باشد
ثانياً، حكمران عمل به كتـاب خـدا و سـنت پيغمبـر را رعايـت كنـد و از          

 .حكمران در اثر انحرافات و اعمال ناشايستش سلب صالحيت نشودشخص 
 

 سلب صالحيت حكومت
اگر امام جماعت، عدالت خود را از دست بدهد، ديگر صـالحيت امامـت           
ندارد و اگر ولي و قيم اموال صـغير، سـفيه شـود، حـاكم او را از واليـت       

 .كند معزول مي
هـا    يط و صـالحيت   قبالً دانستيم كه در حكومت نيز يك سلسـله شـرا          

ها را از دست دهـد، مـثال نسـبت بـه              اگر حاكم اين صالحيت   . الزم است 
المـال    اسالم سست عقيده شود، به حدود احكام الهي تجاوز كند، به بيـت            

مسلمين خيانت يا به مردم ستم نمايد، در اين صورت شايستگي خـود را              
امـا  . دهد و ديگر براي حكومت امـت اسـالمي لياقـت نـدارد     از دست مي  

چون عزل حكومت مسأله بسيار مهمي است و با نظام حاكم بر يك امـت            
ارتباط دارد، رسيدگي و تشخيص اين انحراف بايـد در شـوراهاي صـالح              

كـه هـركس براسـاس        نظران انجام شود، نـه ايـن        عمومي و توسط صاحب   
بعضـي از   . تشخيص خود رأي بـه عـدم صـالحيت و عـزل حـاكم دهـد               

را شايسـتة  ) گذاري اسـالمي  شوراي قانون (عي  نظران شوراي تشري    صاحب
 1.دانند اين رسيدگي و اعالم عدم صالحيت مي

برطبق مباني شيعه در مورد امامت، اين مسأله در عصر حكومت امامـاني   
اند پيش نخواهد آمـد       كه از طرف پيغمبر به سمت امامت امت برگزيده شده         

 مبر اكـرم اسـت، داراي   زيرا از نظر شيعه، امام كه رهبر منصوب از طرف پيغ          
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عـدالت   از باالتر اي  مرحله بر و دارد مصونيت گناه و لغزش از يعني است، عصمت
ولي در عصري كه عصر غيبت امام منصـوب         .  است  و پاكي معمولي دست يافته    

هـر حـال پـاكي و صـالحيت      بـه . آيـد  است، اين مسأله براي شيعه هم پيش مي     
 مسـتمر  نظارت و مراقبت لذا و است اسالم ياجتماع نظام در مؤثر بسيار امري حاكم

 .آيد مي شمار به مسلمين اجتماعي بزرگ واجبات از حكمرانان اعمال بر عمومي
 

 :خالفت و امامت
 خالفت

خالفت عنوان ديگري براي همان واليت و رهبري است كه در آن، عالوه            
 بر زمامداري اجتماعي و رهبري ديني، مسأله جانشيني پيغمبر اسـالم هـم            
مالحظه شده است يعني شخصي كه به عنوان جانشين پيغمبـر، پيشـوايي             

 .شود مسلمين را در امر دين و دنيا به عهده گرفته، خليفه ناميده مي
زمامداراني كه پس از پيغمبر اكرم حكمراني مسلمين را در دسـت گرفتنـد     

 عنـوان . دانسـتند  مـي » خليفة رسول خدا«ـ در هر شرايطي كه بودند ـ خود را  
 1. ميالدي ادامه داشت1922خالفت تا زوال حكومت عثماني به سال 

 :بحث دربارة خلفا دو جنبه دارد
عبـاس،    اميه، بني   ـ جنبة تاريخي؛ به اين معني كه يك يك حكمرانان بني          1

عثمانيان و حتي امويـان انـدلس و حكمرانـان فـاطمي مصـر و ديگـر             
نام بر مـردم حكومـت   ها خود را خليفة پيغمبر معرفي و به اين          سلسله

 . اين يك واقعيت تاريخي است كه جاي بحث ندارد. كردند مي
ـ جنبة حقوقي؛ بدين معني كه آيا آنان از نظر معيارهاي اصيل اسالمي شايسـتة              2

 ان، بلكـه  ـه تنهـا در آن زمـ      ـارهايي كه ن  ـودند؟ يعني از نظر معي    ـن مقام ب  ـاي
                                                 

 يعني تا پايان حكمراني سلطان محمد ششم .1
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 بـراي رسـيدگي بـه ايـن         .ها بايد مورد توجه قرار گيرند       در همة زمان  
 :آيد هاي مفصل مربوط به حكومت پيش مي جنبه، همان بحث

گونه كه شيعه     ـ آيا تصدي مقام خالفت با انتصاب پيغمبر است، همان         
 گويد؟ با استناد به داليل معتبر، دربارة جانشيني دوازده امام مي

 و ـ آيا با شورا است؟ كدام شورا و با چه تعـدادي از افـراد؟ آيـا رأي                 
انتخاب مردم در رسيدن شخص به مقام خالفت دخالـت دارد يـا وظيفـة               

 آنان تنها بيعت و اعالم وفاداري است؟
ـ آيا تعيين خليفة قبلي براي رسيدن شخص به خالفت كافي است يـا              

 عالوه بر آن، تصويب شورا، يا انتخاب عمومي هم الزم است؟
 ـ شرايط تصدي مقام خالفت چيست؟

خليفه معزول گردد؟ در اين صـورت از طـرف چـه         ـ آيا ممكن است     
 مقامي؟
ها مسائلي اسـت كـه دانشـمندان و محققـان مسـلمان بـه تفصـيل            اين
اند و مـا در       هاي مفصل يا مختصر آورده      اش بحث كرده و در كتاب       درباره

 .ها اشاره كرديم بحث گذشته به قسمتي از آراي آن
 
 امامت

يـن مطلـب از طـرف قـرآن كـه آن            با آمدن پيغمبر اسالم و اعالم صريح ا       
النبيين است، دورة پيامبري ختم شد، يعنـي ديگـر از طريـق     حضرت خاتم 

اما پس از .  آخرين دين الهي است     آيد و اسالم    وحي، ديني براي مردم نمي    
 :پيغمبر چند امر مورد نياز جامعة اسالمي است كه بايد تأمين شود

ظـايفي كـه بـر عهـدة حـاكم          ـ حكومت و زمامداري جامعه همراه با همة و        1
 ... است، از جمله داوري در اختالفات حقوقي، جلوگيري از تجاوزات و 
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و ـ اقدام براي گسترش حوزة فكري و تبليغاتي و حوزة نفوذ اجتمـاعي              2
 .حكومتي اسالم

 .ـ بيان احكام و مقررات اسالمي و تفسير قرآن و قوانين ديني3
هاي عالي    ه رهبر، واجد همة خصلت    ـ نقش سازندة تربيتي، به اين معني ك       4

اسالمي و الگوي كامل مسلماني و از هر گونه آلودگي پـاك و بـه همـة                 
ها آراسته باشد تا حجت خدا و نمونـة عملـي مكتـب و معيـار                  فضيلت

دغدغة خاطر، او را امـام و         فضيلت شناخته شود و مردم با تمام جان، بي        
 . گمراهي نجات پيدا كنندهاي وي از رهبر خود بيابند و در پناه رهبري

اهل سنت، از اين چهـار منصـب، دو منصـب اول را در حـوزة خالفـت                   
منصب سوم را   . دانند  ها مي   شناسند و خليفه را در درجة اول مسئول آن          مي

شمرند، زيرا خليفـة پيغمبـر        در عصر صحابه تا حدودي مناسب خليفه مي       
 روايـاتي كـه نقـل       در تعيين احكام همانند صحابة ديگر پيغمبر است، بـه         

كند يا حكم اسالمي كـه        كند يا تفسيري از قرآن كه از پيغمبر بازگو مي           مي
. داننـد   توان استناد كرد، ولي اين مقام را منحصر درخليفه نمي           گويد مي   مي

منصب چهارم را، آن هـم در سـطح جـامع و كـاملش، از لـوازم خالفـت              
 .شمرند نمي

ها در امام منصوب از طرف        نصباما اعتقاد شيعه آن است كه همة اين م        
البته استفاده از منصب حكومت، قضا، ادارة امور امـت و           . پيغمبر جمع است  

هـا تنهـا در       اقدام براي گسترش اسالم از طريق دعوت و جهاد و نظاير ايـن            
باشـد، يعنـي عمـالً قـدرت را در          » اليد  مبسوط«صورتي ميسر است كه امام      

نباشد، يعنـي حكومـت بـه وي        » اليد  وطمبس«دست بگيرد، وگرنه وقتي امام      
هاي الزم را براي تصدي اين مقامـات          كه صالحيت   سپرده نشود، در عين آن    

 .دارد، عمال از آن محروم است و نيروي اجرايي الزم را در اختيار ندارد
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پيشـوايي تمـام    «و  » علم به قانون اسـالمي    «اما دو منصب ديگر، يعني      
يعني امام، آگاه به احكـام الهـي و         . تقابل نصب و عزل نيس    » عيار معنوي 

ها و آيندة تمام نماي اسـالم         رموز و موازين اسالمي و واجد همة فضيلت       
آيد نه بـا صـدور        دست مي   نه با رأي مردم به    » علم و فضيلت  «است و اين    

فرمــان، بلكــه واقعيتــي اســت غيرقابــل انكــار كــه بــه خواســت خــدا در 
 .كند  ميهايي زبده و برگزيده تحقق پيدا انسان

هايي كوتـاه     كه منطق شيعه را در مورد امامت بشناسيم قسمت          براي آن 
 :كنيم را نقل مي) ع(از گفتار پر مايه و طوالني حضرت امام رضا

ـ امامت پيشوايي ديني و سامان دادن به جامعة اسالمي و اصالح دنيا             «
 .و فراهم آوردن سربلندي مسلمانان است

كنـد و مـردم را    دارد، از دين خدا دفاع مي     ـ امام حدود خدا را نگه مي      
 .خواند با منطق و استدالل و اندرز نيكو به سوي خدا مي

ـ امام امين خدا در بين آفريدگان و حجت خدا بـر بنـدگان و خليفـة                 
 .هاي اوست خدا در سرزمين

 .ها پيراسته است ـ امام از گناهان، پاك و از عيب
رسـد    كس به مقام او نمي      ، هيچ نظير زمان خويش است     ـ امام انسان بي   

 .و هيچ دانشمندي همتاي او نيست
 .ها در امام تجلي يافته است ـ همة فضيلت

 .ـ او داراي علومي است كه در آن جهل راه ندارد
 .شود ـ سرپرستي است كه از مراقبت امت ناتوان نمي

 .ـ سرچشمة پاكي، زهد، علم و عبادت است
 .ز سياست آگاه استراستي شايستة رهبري و ا ـ وي به

ـ او داراي مقام عصمت و مورد تأييد الهي است و از خطـا و لغـزش                 
 .پاك است
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ـ خدايش چنين مقامي داده تا حجت خدا بر بنـدگان و نمونـة عـالي                
  1».فضيلت الهي در بين خلق خدا باشد

 
 شيعه كيست؟

توجه به اين معيارهاي اساسي در مورد زمامدار و رهبر امت از يك طرف              
) ع(دربارة زمامـداري حضـرت علـي      ) ص(چه پيامبر اكرم     اطاعت از آن   و

اي از مسـلمانان برجسـته و يـاران نـامور             فرموده بود، از طرف ديگر، عده     
پيغمبر اكرم را بر آن داشت كه از همان روزهاي نخستين بعـد از رحلـت                

ها معتقد بودند تنها او       آن. گردند) ع(پيغمبر، طرفدار جدي زمامداري علي    
نظير اسالمي را كه پيغمبر بـراي نجـات بشـريت از              توانست جنبش بي    يم

همة نهادهاي ضد انساني و ضد خدايي آغاز كرده و تـا مرحلـة حساسـي         
. ثمر رسـاند  پيش برده بود، همچنان در مسير راستين خود به جلو برد و به        

اين گروه شـيعه، يعنـي طرفـداران و پيـروان علـي و معتقـدان بـه لـزوم                    
 . آن حضرت، ناميده شدندزمامداري

قـرآن در مـورد   . كلمة شيعه بـه معنـي گـروه، يـاران و پيـروان اسـت         
 :گويد حضرت ابراهيم چنين مي

 ...راهيمتِه لَاِباِنَّ ِمنْ شيع و   . 
 2».از كساني كه راه نوح را دنبال كرد، ابراهيم است«

د چنـين   كنن  و در داستان موسي دربارة دو نفري كه با يكديگر نزاع مي           
 :آمده است

 .هذا مِنْ شيعتهِِ و هذا مِنْ عدوِّه... 
                                                 

 .200، ص 1اصول كافي ـ ج  .1
 .83سورة صافات ـ  .2
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 1»هايش بود و ديگري از دشمنانش گروه يكي از آن دو از هم«
اشـاره  » شـيعة علـي   «ها بـه      از پيغمبر اكرم رواياتي نقل شده كه در آن        

 :شده است، از جمله زماني كه رو به علي كرد و فرمود
 اِنَّ هذا و شيعتَه لَهم الْفائِزونَ يوم الْقِيامةوالَّذي نَفْسي بِيدِه ... 

كه جانم به دست اوست كه اين شخص و كساني كه در             سوگند به آن  «
 2».مسير او قرار گيرند، در قيامت رستگارند

بدين ترتيب مسـلمانان     3.در موارد ديگر هم نظير اين تعبير آمده است        
رهبـري خواهـد    ) ع(اند كه علـي     ا بوده از زمان پيغمبر اكرم با اين فكر آشن       

 .هاي راستين مسلماني خواهند بود بود و پيرواني خواهد داشت كه نمونه
هاشم و جمعي ديگر از يـاران وي سـرگرم            پس از وفات رسول اكرم، بني     

تجهيز جنازة آن حضرت بودند، و گروهي از مهاجر و انصـار هـم در سـقيفه                 
گروه دوم سرانجام اعالم كردنـد      . كنندگرد آمدند تا تكليف خالفت را روشن        

هاشـم و جمعـي از يـاران         بني. كه ابوبكر به زمامداري امت اسالم انتخاب شد       
با استناد به افضل بودن حضرت علي براي زمامداري امـت و             4معروف پيغمبر 
 از بيعـت    ،فرمـوده بـود   ) ع(چه پيغمبر اكرم در مورد امامت علي        با توجه به آن   

 :ن به اعتراض گشودند، از جمله خود علي فرمودسر برتافتند و زبا
ترين مردم بـراي خالفـت هسـتيم،          به خدا، اي مهاجرين، ما شايسته     ... «

 هستند كه كتاب خـدا را  كه در بين ما كساني   زيرا ما اهل بيت پيغمبريم، مادام     
                                                 

 .15ة قصص ـ سور .1
 .»اولئِك هم خَيرُ الْبرية«سيوطي در درالمنثور ذيل آيه  .2
 .اند مواردي نقل كرده. . .  ابن اثير نهايةصواعق ابن حجر ـ  .3
بـن عبـاس،    بـن كعـب، فضـل    اباذر، سلمان، مقداد، زبير، عمار ياسر، براءبن عـازب، ابـي         .4

 .)103، ص 2يعقوبي، ج (خالدبن سعيد، عباس 
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فهمند، به دين خدا و سنت پيغمبر آگاهي كافي دارند و با مشـكالت و       مي
شنا هستند، از حقوق مردم در برابر همـة تجـاوزات دفـاع             مسائل جامعه آ  

چنـين افـرادي بـه     نمايـد، ايـن   كنند و مال را به طور مساوي تقسيم مي        مي
 1». . .حكومت سزاوارترند 

چند نفر از اصحاب پيغمبر هم چنين سخناني در مجـامع عمـومي و در               
بـراي پيشـگيري از   ) ع( امـا حضـرت علـي   2.حضور خليفـه عنـوان كردنـد      

خطراتي كه از طرف دشـمنان خـارجي و منافقـان داخلـي متوجـه جامعـة                 
نوبنياد اسالمي بود و براي حفظ وحـدت اسـالمي در آن شـرايط بحرانـي،                
دست به كار اقدام عليه حكومت جديد نشد و حتي پيشنهاد ابوسفيان را در              

هـر حـال      ولـي بـه   . مورد پذيرفتن خالفت و آغاز درگيري و كارزار رد كرد         
توانست فرامـوش شـود و        براي خالفت نمي  ) ع(شايستگي كامل علي  مسألة  

بر اين اعتقاد استوار ماندند و شيعيان كم        ) ص(جمعي از ياران باوفاي پيامبر    
نـام حـدود سيصـد نفـر از      3به طوري كه برخي محققـين    . كم شكل گرفتند  

 4.اند كه جزو شيعيان بودند بزرگان صحابة پيغمبر را در منابع مختلف يافته
خليفة دوم براساس عهد و فرمان خليفـة اول روي كـار آمـد و بـدين                 

بيشـتر شـد، كـه مبـادا        ) ع(هاشم و ياران خـاص علـي        ترتيب نگراني بني  
خالفت از آن پس هم با تعيين و انتصاب خلفاء انجـام گيـرد، آن هـم در                  

 .چه پيغمبر فرموده بود مسيري جز آن
                                                 

 .13ـ12، ص 1، ابن قتيبه، ج االمامة والسياسة .1
، ص 2يعقـوبي ـ ج   (ــ نطـق ابـاذر    ) 17، ص 2ابن ابي الحديـد ج  (گفتار سلمان فارسي  .2

 .. . .و  ) 148
الـدين در    ـ مرحـوم سـيد شـرف    44الغطاء، اصـل الشـيعه و اصـولها، ص     مرحوم كاشف .3

 .) نفر250نام  (177الفصول المهمه، ص 
 .تب اصابه، اسدالغابه، استيعابمانند ك .4
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نشين خود تعيين كـرد،     شوراي شش نفري كه خليفة دوم براي انتخاب جا        
گرچه شامل حضرت علي هم بود، اما طوري تنظيم شد كه عثمان بـه عنـوان                

 .خليفة سوم تعيين گرديد و امت اسالمي باز هم از خالفت علي محروم ماند
وابستگي عثمان به خاندان اموي باعث شد كه قدرت امويـان، كـه در              

 تقويت گردد و حتـي      گذاري شده بود، بيشتر     زمان خليفة دوم در شام پايه     
فرمانداري بسياري از مناطق ديگر اسالمي هم به دودمان اميـه و بسـتگان              
خليفه سپرده شود و رفته رفته عدل و مساوات اسالمي دستخوش تبعيض            

 .گري گردد بازي يا اشرافي و قوم و خويش
. تـر سـاخت     اين حوادث تشكيل شيعه را بيشتر و مردم ناراضي را افـزون           

ر صحابي معروف پيغمبر به خاطر اعتراض به زرانـدوزي واليـان      چنان كه ابوذ  
حتـي عبـداهللا    . و حيف و ميل اموال عمومي تبعيد شد و در اين راه جـان داد              

بن مسعود ـ صحابي ديگر پيغمبر ـ هم كه به اين تبعيد اعتـراض كـرد، مـورد     
 1.مهري خليفه قرار گرفت و چندان رنج و ناراحتي كشيد تا از دنيا رفت بي

عثمـان  . سرانجام نارضايتي مردم باال گرفت و گروهـي شـورش كردنـد           
 خالفـت  بـه  )ع(علـي  عمـومي  افكـار  فشار و همگاني هجوم با و شد كشته

اميه ـ دشـمنان ديرينـه اسـالم ـ       رسيد اما فرصت از دست رفته بود زيرا بني
ادي زي قدرت و حساب  بي ثروت با و بودند درآمده اسالم متوليان قيافة در اكنون

از . كه در ناحية شام و نقاط ديگر از سرزمين اسالمي داشتند پا گرفته بودنـد     
صـورت اشـراف و عزيـزان،         طرف ديگر، جمعـي بـا درآمـدهاي كـالن بـه           

بـا آن  ) ع(جهت در حوزة حكومت اسالمي نشو و نما كرده بودند و علي           بي
كـن كـردن      قاطعيتي كه در طرفداري از عدل و مسـاوات اسـالمي و ريشـه             

 معاويـه ) ع(علي. ها كنار بيايد    توانست با اين    رك و فساد داشت هرگز نمي     ش
                                                 

 .168 ـ كتاب ابوذر، ص جودة السحارعبدالمجيد  .1
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المال مسلمين كوتاه سـاخت امـا         را معزول كرد و دست اشراف را از بيت        
تدريج سه گروه بر ضـد او        مقاومت منحرفان و سودجويان افزون شد و به       

 .به مبارزه برخاستند
. ا بـه راه انداختنـد     ـ اشراف سرخورده كه گروهي از آنان جنگ جمـل ر          1

 .ها شكست خوردند اما اين درگيري براي مسلمانان گران تمام شد آن
اميه به فرماندهي معاويه، همان طرفداران حكومت اشرافي و نژادپرست            ـ بني 2

وجـود   كنندة سنت امپراطوري استبدادي كه مـاجراي صـفين را بـه          و احياء 
ند تا جنگ متوقف شـد و       اي به كار برد     آوردند و در آستانة شكست، حيله     

 .معاويه توانست همچنان به حكومت غيرقانوني خود ادامه دهد
تحريك شدند  ) ع(ـ دينداران ناداني كه در جريان جنگ صفين عليه علي         3

از ) ع(هـا راه علـي   در اين درگيـري . و جنگ نهروان را به راه انداختند    
ت را  تر شد و مسلمانان پاكدلي كـه راه آن حضـر            راه ديگران مشخص  

 .تر شدند پسنديده بودند به هم نزديك
ميدان براي تاخت و تـاز دشـمنان ديرينـة          ) ع(پس از شهادت حضرت علي    

اميه بر سراسر جهـان اسـالم      بني. اسالم، آن هم در پوشش اسالمي بازتر شد       
. مسلط شدند و چندان كه توانستند بر پيكرة اصول و موازين اسالمي تاختند         

جمعي، زور و فشـار و اختنـاق و           ه، كشتارهاي دسته  امي  حساب بني   مظالم بي 
  زير پا گذاردن علني بسياري از احكام و قوانين اسالمي و مخصوصاً مبـارزة             

امان امويان با شيعيان و اهل بيت پيغمبر كه مناديان حق و عدالت اسالمي           بي
عـام سـال بعـد مدينـه، شـيعه را             بودند و در رأس همه فاجعة كربال و قتـل         

هم پيوسته درآمد كه  صورت گروهي به   به اين ترتيب شيعه به    . ر كرد ت  متشكل
هاي اسالمي و اجتماعي نظري برجسـته داشـت،         در دو زمينة اصلي از زمينه     

گرفته بود و رعايـت آن را       ) ص(نظري كه از كتاب خدا و گفتار رسول خدا        
 .اصل عدل و اصل امامت: شمرد الزم و شرط كمال مسلماني مي
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 :صل امامتاصل عدل و ا
 اصل عدل

 :بيني اسالم عدل است و آن عبارت است از عقيدة شيعه يكي از اصول جهان به
ـ اصل آزادي و مسئوليت انسان و عدالت خـدا در تكليـف و پـاداش و                 1

 .كيفر مردم براساس اعمالي كه از روي اختيار و مسئوليت انجام دهند
اصـب و رعايـت     ـ ايجاد نظم عادالنه براي توزيـع ثـروت و تصـدي من            2

 .حقوق همة افراد مردم
شيعه عدل را ـ در هر دو جهت ـ از متن اسالم گرفته بود و خواسـتار    

تدريج مـروج فلسـفة جبـر شـدند و       حكمرانان به . آن بود كه رعايت شود    
اصرار داشتند كه مردم وضع خود را ناشي از سرنوشـتي محتـوم بداننـد و      

برابر جريانات اجتماعي را    قدرت و آزادي تالش و احساس مسئوليت در         
از خود سلب كنند تا بدين ترتيب به فكر واژگون كـردن نظـام حـاكم يـا                  
احقاق حق خويش نباشند و معتقد شوند كه قسمت آنـان چنـين اسـت و         

 .اي ندارند بايد با آن بسازند، كه جز صبر و تسليم چاره
از طرفي اصرار داشـتند عمـل حكمرانـان را براسـاس نـوعي اجتهـاد                

اند و در هر      جيه كنند كه آنان براساس رأي و تشخيص خود عمل كرده          تو
 .حال معذورند و مأجور و مردم حق اعتراض ندارند

گونـه كـه    شيعه به شدت اين بينش را محكوم كرد و انسان را ـ همـان  
اسالم به او ياد داده ـ موجـودي مسـئول و بـااراده شـناخت و جامعـه را       

هاي بااراده و مصمم، و تحول تاريخ را در          ساخته و پرداختة حركت انسان    
 .گرو تحرك آزادمردان با هدف اعالم كرد

از طرفي براي اجتهاد معيارهايي قائل شد تا ـ چنان كه خواهيم ديـد ـ    
 .مانع هر گونه خودرأيي و اظهارنظر غيرتحقيقي باشد
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 اصل امامت
 :شيعه در زمينة امامت و پيشوايي امت بر اين عقيده بود كه

، پيشوا و زمامدار مسلمين بايدكسـي باشـد كـه زنـدگي فـردي و                اوالً
اجتماعي او بهترين الگوي زندگي اسالمي براي همه باشد به طـوري كـه              
هم مسلمانان كه پيرو اويند بتوانند رهبر خود را به عنـوان سرمشـق خـود       
بپذيرند و هم غيرمسلمانان در او و زندگي او و شـيوة اداره و رهبـري او                 

 .نمونة اسالم و مسلماني را متجلي بيابندبهترين 
، كسي كه از جانب خدا يا پيغمبر به اين سـمت منصـوب يـا حتـي                ثانياً

خـود بـر همـة افـراد ديگـر مقـدم        بـه  براي اين مقام معرفي شده باشد، خود    
مسلماً در صورت منصوب شدن، اطاعت خدا و پيغمبر ايجـاب      . خواهد بود 

اما در صورت معرفي، باز هـم       . امي نپذيريم جز امام منصوب ام     كند كه به    مي
معلوم است كه براي شناخت و كشف اين صـالحيت در يـك فـرد، كـدام                 

 توان سراغ داشت كه از معرفي خدا و پيامبر قابل اعتمادتر باشد؟ وسيله مي
 

 عواقب نامطلوب تخلف از اين اصل
 الف ـ سقوط واليت اصيل اسالمي و واژگون شدن نظام حكومتي اسـالم،  

صورت استبداد شوم مـوروثي درآمـد و بـه نـام              گونه كه رفته رفته به      بدان
اســالم، شــرك و خودكــامگي و اشــرافيت امپراتــوران روم و ساســاني در 
پوششي نو احيا شد و بار ديگر خفقان و ظلم و زور پا گرفـت و از رشـد    

هـا و آزادانديشـي و تقسـيم عادالنـة ثـروت و تصـدي                  انسـان   همه جانبة 
 .ن براي ادارة شئون جامعة اسالمي، جلوگيري به عمل آمدشايستگا

فاطمة زهرا دختر گرامي پيامبر در آخرين سخنان عمومي خود كـه بـا              
 :حضور بانوان مهاجر و انصار بيان كرد، چنين فرمود
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را ناپسند داشتند كـه دسـت از او   ) ع(دانم مردم كدام خصلت علي      نمي... «
هـاي او     هاي استوار و سـختگيري      تيز و گام  برداشتند؟ به خدا سوگند، شمشير      

 اما قسم به خـدا در ايـن كـار           ... داشتند    در اجراي احكام الهي را دوست نمي      
هـا    ديدنـد و وي آن      ستم و رنجي نمي   ) ع(زيان كردند، مردم در حكومت علي     

 1»... نمود  كرد و سيراب مي را به سرچشمة عدالت و دانش وارد مي
 :بيني كرد يشگاه آينده را چنين پ آن
. كاري كه كردند همانند شتر آبسـتني اسـت، منتظـر باشـيد تـا بزايـد               «
جاي شـير كاسـة پـر از خـون و سـم كشـنده خواهيـد دوشـيد،                     گاه به     آن

بينند و آيندگان اثر بنياد شوم گذشـتگان را           آنجاست كه تبهكاران زيان مي    
 .مطمئن باشيد كه در فتنه و فساد غرق خواهيد شد. يابند مي
دهم كه به شمشير تيـز، آشـوب دائمـي و همگـاني و                ه شما نويد مي   ب

شويد كه غنائم و اموال شما را به يغما برنـد و       استبداد ستمكاران دچار مي   
 2»... افراد شما را همچون گندم رسيده درو كنند 

 .ب ـ از بين رفتن مرجعيت علمي اهل بيت نسبت به همة مسلمانان
ران معارف اسالم بودند بركنار شـدند،  آنان كه ترجمان وحي و روشنگ 

در صورتي كه آثاري كه اصحاب پيامبر اكرم از آن حضرت به ياد داشـتند               
خلفــا هــم تــا مــدتي بــه ضــبط و كتابــت حــديث اهتمــام . محـدود بــود 

 .كردند ورزيدند و حتي از آن جلوگيري مي نمي
هـا   يافت و نيازهاي جامعه و بحث       از طرفي حوزة نفوذ اسالمي توسعه مي      

هاي   وجود چشمه   در اين شرايط به   . شد  و مسائل فكري و اجتماعي فراوان مي      
جوشان و مورد اعتماد و آگاه بر وحي و تفسير آن در بين مـردم كـه همپـاي                   
 شخص پيامبر اكرم و متناسب با گسترش جهان اسالم بتوانند معارف وسـيعي            

                                                 
 .87، ص 4ابن ابي الحديد، ج  .1
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بايستي اين  شد، مخصوصاً     در اختيار مردم بگذارند نياز مبرمي احساس مي       
در خـدمت   «ورزي و     هـاي علـم و معرفـت از اشـتباه و غـرض              سرچشمه

 .مصون باشند» هاي باطل درآمدن قدرت
اما متأسفانه، اجتماع عمومي اسالمي بـا داشـتن چنـين منـابع سرشـار               
معرفت، از نعمت استفاده از آنـان محـروم مانـد و در مقابـل، حكمرانـان                 

د، برخي عالم نمايان را به خدمت       باطل براي پيشبرد مطامع و اغراض خو      
المال مسلمين از آنـان   خويش درآوردند و با صرف مبالغي هنگفت از بيت  

هايشان و عليه رقيبـان جعـل         خواستند رواياتي به نفع آنان و در راه هدف        
پـردازي در زمـان       الزم به ذكـر اسـت كـه ايـن دروغ          . كنند و اشاعه دهند   

 .اميه شايع بود حكومت بني
هـاي باطـل      گاه اصل واليت را فراموش نكرد و حكومت          هيچ اما شيعه 

هـاي امامـان      را تصويب ننمود و همواره در راه استفاده از آثـار و رهبـري             
 :فرموده بود) ص(باقي ماند، چرا كه پيغمبر

كتاب خدا و عتـرتم كـه       : گذارم  قدر مي   من در بين شما دو چيز گرآن      «
 1».من درآيندتا در كوثر بر . شوند از يكديگر جدا نمي

مكتب و رهبري قابـل تفكيـك      . يعني قرآن و امامان از هم جدا نيستند       
شود و ضامن     مكتب، بدون رهبرِ  شايسته، درست شناخته نمي       . باشند  نمي

 .كند از طرفي رهبري ناشايست هم از مكتب سوءاستفاده مي. اجرا ندارد
 

 بازگشت به بحث
 چيزي زايد بر اصول و مباني و چه تاكنون دانستيم روشن شد كه شيعه        از آن 

 تعاليم اسالم ندارد بلكه در شكل راستينش پاسدار اصول اسالمي و خواستار      
                                                 

 .حديث ثقلين .1
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حكومت حق و اجراي عدالت اسـت و جالـب اسـت كـه در شـديدترين       
هـا تجلـي      جا همين هـدف     برخوردهايي كه با حكمرانان زمان داشته، همه      

 :اينك چند نمونه را بررسي كنيم. كند مي
ن عقيل از جانب حضرت امام حسين به كوفـه رفتـه بـود، ولـي                ب  مسلم

زياد، حاكم    پس از دستگيري ميان او و ابن      . سرانجام در آن شهر دستگير شد     
 : كنيم اموي كوفه، سخناني ردوبدل شد كه قسمتي از آن را برايتان نقل مي

 :زياد گفت ابن«
رامـش  واي بر تو فرزند عقيل، بدين شهر آمدي در حـالي كـه مـردم آ         

ها تفرقه ايجـاد كـردي و آشـوب     داشتند، و اختالفي نداشتند، و تو بين آن 
 !راه انداختي و گروهي را عليه گروه ديگر تحريك كردي؟

 :مسلم فرمود
خير، چنين نيست، مردم اين سرزمين چنين عقيـده دارنـد كـه پـدرت         

تـار  ها را كشته و سيل خون به راه انداخته است و رف          افراد نيك و آزادة آن    
كسري و قيصر را در بين آنان تجديد نموده است و ما آمـديم تـا آنـان را             

 ... دعوت به عدالت كنيم و به حكم كتاب خدا بخوانيم 
 :زياد گفت ابن

 كنيد از اين حكومت سهمي داريد؟ شما گمان مي
 :مسلم جواب داد

  1».اين گمان نيست، يقين است
هايي دربارة    اويه گزارش ، مع )ع(بن علي   در دوران امامت حضرت حسين    

و اي به آن حضرت نوشـت         آن حضرت دريافت كرده بود، بدين جهت نامه       
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امام حسين در . كه دست به فتنه و آشوبي بزند برحذر داشت         وي را از اين   
جوابش نامـة مفصـلي نوشـت و بسـياري از جنايـات او را برشـمرد و از         

 و بدعتهايي را كـه در       كردند  جمله قتل آزادمرداني را كه با ستم مبارزه مي        
 :دين گذارده بود ذكر كرد و باالخره چنين نوشت

نشاندة خود، فرزند سميه، دستور دادي تا هر كه           تو بودي كه به دست    «
كه دين علـي همـان     چنين كرد با آن او هم. را كه بر دين علي است بكشد 

 بـا   دين پيغمبر است كه براي برپا شدن آن با پدرت جنگيد، و اكنـون تـو               
اي كـه   تـو نوشـته  ... اي  استفاده از موقعيت همان دين بر اين مسند نشسته      

اي باالتر از حكومت تـو بـر ايـن مـردم             كه فتنه   اي برپا نكنم، با آن      من فتنه 
يابم، و در اين شرايط بهترين نظري كه به نفع خودم و ديـنم دارم آن                  نمي

 1»... است كه با تو به مبارزه برخيزم 
زياد وقتي جنايات آنان نسـبت بـه خانـدان            در مجلس ابن  زيدبن ارقم   

  :پيغمبر را ديد، سخت برآشفت و رو به اطرافيان حاكم كرد و چنين گفت
اي مردم پس از اين شما بردگاني بيش نيسـتيد، فرزنـد فاطمـه را               ... « 

كشد و    كشتيد و ابن مرجانه را فرمانرواي خود كرديد، او نيكان شما را مي            
بخـت   چـه نگـون  . كند، شما تن به ذلـت داديـد   را بردة خود مي بدان شما   
 2»!!كه تن به ذلت دهد است آن

ها، سـخن از مبـارزه بـا ظلـم و ذلـت و بردگـي و         در تمام اين درگيري   
كشي و پايمال كردن حق و دستورهاي دين و دفاع از حكومـت حـق و                  آدم

براين، شـيعه   بنا. ها چيزي جز متن اسالم نيست       واليت اهل بيت است و اين     
 .فرقة انشعابي يا ساختگي نيست و خاستگاه او دفاع از واليت و عدل است
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ايم مربوط به قبل از قيام ايرانيـان عليـه    هايي كه تاكنون كرده    تمام بررسي 
كه تشيع  حكومت اموي و حمايت آنان از اهل بيت است، بنابراين تصور اين 

يخ اسـالم يـا حمايـت       ورزي در تـار     ساختة ايرانيان باشد، جز يـك غـرض       
تحقيقي تاريخي  . آميز از نقش آنان در تحوالت بزرگ اسالمي نيست          تعصب

دهد كه اعتراض ايرانيان عليه حكومت اموي نيز به دليـل مظـالم و                نشان مي 
هاي ناروايي بود كـه نسـبت بـه مسـلمانان             تعديات اين حكومت و تبعيض    

يي كـه در اوايـل      هـا   پيدايش حكومت صفويه و جنگ    . غيرعرب قائل بودند  
قرن دهم هجري با حكومت عثماني داشتند نيز ربطي بـه پيـدايش و ظهـور         

ها و آثار علمـي   تشيع ندارد و آن همه حوادث قرون اولية اسالمي و حركت       
. ها پيش از صفويه بـوده اسـت         هاي فلسفي و كالمي آنان قرن       شيعه و بحث  

 .  آنان باشدتوان تصور كرد كه تشيع ساختة دست بنابراين چگونه مي
 

 هاي شيعه ها و انقالب حركت
اعتقاد به اصل امامت و ضرورت مبارزه با خلفاي جور چندان ريشه دوانيد كه              

صورت مادة قابل انفجاري در       هاي فراوان حكّام زمان، به      گيري  با وجود سخت  
هـر نسـبت كـه فشـار و سـركوبي             سراسر جامعة اسالمي درآمـده بـود و بـه         

 .گشت شد، تنوع و عمق مبارزات افزون مي ر ميهاي حاكم بيشت قدرت
. كننـدگان بـود     اي در دسـت قيـام       حادثة كربال همچون سرمشق ارزنده    

 :كنيم ها در سطوح مختلف اشاره مي هايي از اين حركت اينك به نمونه
 

 :هاي بازماندگان قيام كربال ـ روشنگري1
ه ايـن   دانسـتند كـ     وظيفـة خـود مـي     ) ع(بن علي   بازماندگان حضرت حسين  

 هاي پاك را كه براي دفاع از حق و عدالت بر زمين ريخته است زنـده                 خون

 شناخت اسالم     472

 

نفع بيـداري مـردم و كوبانـدن دسـتگاه ظلـم،       نگه دارند و از اين حادثه به  
 .شوري بپا كنند
كلثوم در كوفه و شـام و   هاي خواهران امام، حضرت زينب و ام  سخنراني

مشق و مكالمات آنان در همة  نيز گفتار پرشور امام چهارم در مسجد جامع د        
هاي بين راه كربال به مدينه و مخصوصاً در دربار فرمانروايان زمـان،               فرصت

بردنـد، در بيـداري     هايي كه با خود به مدينه مـي         نيز گزارش . بسيار مؤثر بود  
 .مردم و توجه دادن آنان به ماهيت دستگاه حاكم نقش اساسي داشت

 

 ـ قيام مدينه2
نمايندگاني بـه شـام، مركـز خالفـت     . مدينه را تكان دادحادثة كربال مردم    

پـس از بازگشـت    . فرستادند تا از نزديك رفتار حكومت را بررسـي كننـد          
اميه دادند، تصميم به عزل يزيـد         آنان و گزارشي كه از فساد و جنايات بني        

 1.از حكومت و قيام عليه آنان گرفتند
پيغمبر قيـام كـرد، حـاكم       بن حنظله از طرفداران وفادار خاندان         عبداهللا

اموي مدينه را اخراج كردند و بيش از هزار نفر از كـارگزاران و مـأموران                
البتـه پـس از     . اميه را در محاصره خود درآوردند و شهر را آزاد كردند            بني

لشكر دشمن سر رسيد و در مدينه سيل خـون بـه راه انـداخت و              2چندي
ابعين و مردان آزاده را كشت      جمع كثيري از بازماندگان صحابه پيغمبر و ت       

ولـي ايـن فقـط توانسـت        . و با غارت و تجاوز و فاجعه شهر را آرام كرد          
تـر   ايجاد وحشت كند و از حركت مردم انتقامي گيرد اما تنفر مردم افـزون           

 . هاي آينده بيشتر شد و آمادگي آنان براي پيوستن به انقالب
                                                 

خلدون، تـاريخ سياسـي اسـالم      طبري، مقدمه ابن  منبع محتواي تاريخي اين بحث، تاريخ      .1
 .في االسالم استاالمانة و ) دكتر حسن ابراهيم حسن(
 .ق.ه 63ذي حجه  .2
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بن علـي، در       شهادت حسين  بن زبير، پس از     عبداهللا: بن زبير   قيام عبداهللا 
وفـايي كوفيـان    اي خواند كه در آن از بـي         مكه عليه يزيد قيام كرد و خطبه      

در ياري امام و از مرگ با شرافت حسين تجليل نمـود و مظـالم يزيـد را                  
سپس بـراي  . سخن گفت) ع(هاي حسين  برشمرد و از فضايل و شايستگي     

 .خود قرار دادبيعت گرفتن از مردم اقدام كرد و مكه را پايگاه 
لشكري كه يزيد براي سركوب كـردن مـردم مدينـه فرسـتاده بـود بـه              

آنان پس از محاصره طوالني مكه خبر مـرگ يزيـد           . جانب مكه بسيج شد   
جالب است كـه فرمانـده لشـكر        . را شنيدند و دست از محاصره برداشتند      

 بـا  بن زبير پيشنهاد داد كه حاضرم با تو بيعـت كـنم و      يزيد خود به عبداهللا   
 . هم به شام برويم، اما عبداهللا قبول نكرد

بدين ترتيب درجه وفاداري اطرافيان حتي فرماندهان لشـكر يـزدي را            
بينند حاضرند با دشمن      بينيم كه وقتي زور را از باالي سر خود دور مي            مي

 .بسازند
پس از مرگ يزيد، پسرش معاويـه روي كـار          : بن يزيد   استعفاي معاوية 

اميـه نامسـاعد يافـت كـه در      محيط را براي حكومت بنيوي چندان   1.آمد
 :اجتماع مردم سخنراني كرد و چنين گفت

جـدم معاويـه   ... دانم شما از حكومت ما خاندان ناراضي هستيد          من مي ... 
در امر حكومت با كسي درافتاد ـ علي ـ كه از او و از ديگران بـراي خالفـت     

كـه    خـاطر آن    زيـد رسـيد آن هـم بـه        تا سرانجام خالفت به ي    ... تر بود     شايسته
پدرم يزيـد هـم     . پدرش هوس داشت كه حكومت در خاندانش موروثي شود        

 هايي كه به خويشـتن كـرد شايسـتة حكمرانـي امـت              با بدرفتاري و ستمگري   
                                                 

 . سال حكومت از دنيا رفت5/3ق پس از .ه 63يزيد در سال  .1
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وي به هواي خود رسيد و اشتباهات خود را نيك جلوه داد و             . محمد نبود 
 ... چه كرد چون از خدا پروا نداشت  كرد آن
 . در پايان سخن، استعفاي خود را از كار حكومت  اعالم كردو
 

 ـ قيام توابين3
تدريج تمام حجاز، عراق عرب، مصـر         بن زبير به    ابتدا بايد دانست كه عبداهللا    

عنـوان   اميه جدا كرد و در تمام ايـن منطقـه بـه           و خراسان را از حكومت بني     
صره حاكم بود پـس از  زياد هم كه از طرف يزيد در ب       ابن. خليفه شناخته شد  

استعفاي معاويه تصميم گرفت خود را خليفه معرفي كند اما موفـق نشـد و               
مـروان كـار    . به شام رفت و مروان را كه از خاندان اموي بود تحريك كـرد             
 ... خود را آغاز كرد و ابتدا شام و سپس مصر را به اطاعت آورد 

ـ            تـوابين يعنـي    . ددر اين هنگام مردم عراق به عنوان توابين قيـام كردن
را بـه  ) ع(بن علـي   اند، چرا كه حسين     كساني كه از كردة خود پشيمان شده      

كوفه دعوت كردنـد امـا از او حمايـت نكردنـد تـا وي بتوانـد حكومـت                   
 .اميه را براندازد بني

سـپس  .  دعا و ندبه كردنـد  )ع(آنان يك شب تا صبح بر سر قبر حسين   
در بـين راه هـواداران      . كت كردند ها به جانب شام حر      براي مبارزه با اموي   

اميه را از بين بردند و سرانجام با لشكر مروان مواجه شـدند و چنـدان                  بني
هـا برگشـتند و بـه         باقيمانـده . مقاومت كردند تا بيشتر آنـان كشـته شـدند         

 .نهضت آينده مختار پيوستند
 

 ـ قيام مختار4
مختـار بـه    در زمـان وي،     . پس از مروان فرزندش عبدالملك روي كار آمـد        

 او همة كساني. در عراق خروج كرد) ع(بن علي همراهي خونخواهان حسين  
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. صورتي در قتل امام حسين شركت داشتند تعقيب كـرد و كشـت              را كه به  
زياد براي سركوبي آنان فرستاد اما اين         عبدالملك لشكري به فرماندهي ابن    

 .زياد نيز كشته شد لشكر شكست خورد و ابن
 از اين هدفي نداشتند، لذا خيلي زود توسط مصـعب           كنندگان بيش   قيام

بن زبير در عراق بود بود رام شـدند و خالفـت             برادرش عبداهللا   كه نمايندة 
زبيـر    امـا چـون ابـن     . زبير در عراق و پس از آن در خراسان تثبيت شد            ابن

جنگ شديدي با خـوارج داشـت، نيـرويش ضـعيف شـد و كوفيـان نيـز                  
الملك بر عراق مسلط شد و سـپس بـه حجـاز    شكني كردند، لذا عبد  پيمان

 ... راند و مدينه را تسليم كرد و سپس به محاصره مكه دست زد 
سرانجام لشكر اموي به فرمانـدهي حجـاج پـس از مواجـه شـدن بـا                 
مقاومت ممتد مردم، وارد مكه شدند و پس از حمله به كعبـه و كشـتار و                 

اميـه    ترتيب بـاز هـم بنـي      زبير را هم از پاي درآوردند و بدين           خرابي، ابن 
 . كشور اسالمي شد حكمران مطلق همة

 
 ـ قيام زيد5

بن عبدالملك عليـه      بن الحسين امام چهارم، در زمان هشام        زيد، فرزند علي  
وي كار خود را در كوفه آغاز كرد، سپس بـه قادسـيه             . اميه خروج كرد    بني

 سپس داعيان   .رفت و در حدود پانزده هزار نفر با او پيمان وفاداري بستند           
كـرد تـا      خود را به اطراف گسـيل داشـت و نهضـت وي گسـترش پيـدا                 

 . هجري شهيد شد121سرانجام به سال 
بن زيد كار او را دنبـال كـرد و بـه خراسـان                پس از وي پسرش يحيي    

 هجري در اين راه جان خـود را از دسـت داد و   125او نيز در سال  . رفت
 .شهيد و مصلوب گشت
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 امـام چهـارم معتقـد بـه امامـت زيـد هسـتند و                شيعه زيديه، پـس از    
شود كه شخص امام خروج كنـد و مـردم     گويند امامت وقتي محقق مي      مي

. داننـد   بنـابراين اول زيـد و سـپس يحيـي را امـام مـي              . با او بيعت نمايند   
بـن حسـن را بـه         گروهي معتقدند كه يحيي پس از خود محمدبن عبـداهللا         

الحسـن     او را در قيـام سـادات بنـي         عنوان جانشين تعيين كرد كه ماجراي     
و بعضي نيز معتقـد كـه پـس از يحيـي بـرادر كـوچكش                . خواهيم خواند 

الحسن جزو رهبران نهضت   بن زيد، امام است چون وي در قيام بني          عيسي
 1.همكاري داشت و از لشكر منصور عباسي شكست خورده و كشته شد

 

 ـ دعوت حنفيه6
 وي بيست سال پس از ماجراي       .بود) ع(محمد حنفيه فرزند حضرت علي    

ايـن فرقـه بـه نـام        . دانسـتند   داران وي او را امام مي       طرف. كربال زنده بود  
 .كيسانيه معروف شدند

پس از وي فرزندش عبداهللا، ابوهاشـم، پيشـواي ايـن فرقـه شـد و در        
جـا    از ايـن  .  وفات يافـت   119بن عبدالملك به سال       زمان خالفت سليمان  

گروهي معتقدند كه امامت به بـرادرش علـي و          : دان  پيروانش دو فرقه شده   
گويند ابوهاشم    گروهي ديگر مي   2.بن علي منتقل شد     بعد به پسرش حسين   

هاي عباس عموي پيغمبر ـ محمـدبن    پيشواي پس از خود را يكي از نواده
هـا   گفـت در بـين علـوي    زيرا  مي 3بن عباس ـ معرفي كرد،  بن عبداهللا علي

بدين ترتيـب زمينـه   . يابم  را به پاي دارد نمي   كسي كه بتواند دعوت علوي    
 .عباس فراهم شد براي روي كار آمدن بني

                                                 
 .127، ص االمامة في االسالم ـ 200، ص خلدون مقدمة ابن .1
 .199خلدون، ص  ابن .2
 .ارندگان مذهب هاشميه معروف شدنداين دسته به د .3
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 عباس ـ داعيان بني7
» واليت اهل بيـت «عنوان  طور كلي به محمدبن علي دعوت مخفي خود را به   

ترين منطقه براي گسـترش ايـن دعـوت           كوفه و خراسان مناسب   . شايع كرد 
جا گسيل داشت تا مردم را بـراي طرفـداري     جا و آن    داعيان فراواني اين  . بود

چـه    در اين دعوت، آن   . از واليت خاندان پيغمبر فراخوانند و آمادة قيام كنند        
اميه، رفتاري كه نسـبت بـه         مظالم بني . بيش از همه دستماية دعوت آنان بود      

 .امام حسين كردند و تخلف جامعه از حكومت اهل بيت بود
 هجري درگذشت   125اسي به سال    گذار دعوت عب    محمدبن علي بنيان  
 .عنوان امام معروف شد و دعوت را ادامه داد و فرزندش ابراهيم به

تبعيضـي كـه   . ابومسلم در خراسان، به دعوت مخفي ابـراهيم پيوسـت        
اميه نسبت به ايرانيان قائل شده بودند، نارضـايتي عمـومي از دسـتگاه                بني
يغمبـر، زمينـه مناسـبي بـراي         ايرانيان بـه خانـدان پ       اميه و سابقة عالقة     بني

سرانجام، ابومسلم توانست خراسان را از تسـلط        . پيشرفت اين دعوت بود   
از طرفي مروان حمار آخرين خليفة اموي هـم ابـراهيم           . امويان خارج كند  

 .را دستگير كرد و در زندان بكشت
ابراهيم دعوت را بـه بـرادرش عبـداهللا سـپرد و او بـا بـرادرش ابـوجعفر                   

تا اواخر همـان سـال   .  نفر از بزرگان عباسي دست به كار شدند        منصور و چند  
بـن محمـد    بيرق سياه عباسيان بر فراز بـاروي دمشـق افراشـته شـد و عبـداهللا         

بـن علـي      عمويش عبـداهللا  . عنوان اولين خليفه عباسي روي كار آمد        به) سفاح(
بـاالخره پـس از چنـدين برخـورد و فـرار و      . مأمور تعقيب مروان حمار شـد    

 .اميه برافتاد ق كشته شد و حكومت بني.ه 132يب، مروان در سال تعق
اولين خليفه عباسي در آغاز خالفت، از فضل خاندان پيغمبر سخن گفـت             

 در حقيقت وي عنصـر اصـلي    . ها كرد   اميه با اهل بيت شكوه      هاي بني   و از ظلم  
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. اين حركت شيعي پيـروز شـد      . ايدئولوژيك قيام خاندان خود را بيان كرد      
 ؟...  اما

 
چهـار سـال بعـد، ابـوجعفر منصـور          : عبـاس   گيري شيعه عليه بني     موضع

جـاي بـرادر نشسـت و         عنوان دومـين خليفـة عباسـي بـه          به) 136ـ  158(
مبارزان ديروز پيروز شدند و به قـدرت        . حكومت عباسيان استحكام يافت   

هـا و     اينان نيز به بهانة تثبيت قـدرت و سـركوب كـردن آشـوب             . رسيدند
عنوان شورشـيان عـرب       گروهي را كه به   . كار شدند   ها دست به    يگر  اخالل

. به سركردگي عمويش برخاسته بودند، تار و مار كرد و عمو را هم كشت             
مجـدداً  . ابومسلم را نيز از پاي درآورد و جنبش ايرانيان را خـاموش كـرد             

هاي انقـالب در      صورتي جديد پاگرفت و هدف      دستگاه قيصر و كسري به    
 .ي خالصه شدحفظ قدرت شخص

دنبال حركت عمومي فكري و علمي اسالمي در دوران عباسيان            البته به 
محيط مساعدي براي رشد علوم از جملـه فلسـفه، ادبيـات، هنـر و امـور                 

وجود آمـده بـود كـه ايـن خـود فصـلي               مربوط به سازماندهي و اداري به     
بـه  هـا   مبسوط از تاريخ تمدن و فرهنگ اسالمي دارد، اما هيچ يك از ايـن    

فلسـفه و   . طلبي نبود   معني رشد روابط عادالنة اجتماعي و محيط آزاد حق        
جا كه سلطة حكومت را متزلـزل نكنـد و بـه              تالش و تحقيق بود اما تا آن      

 وارد نشـود وگرنـه       بازي خلفا خدشـه     گري و خودكامگي و هوس      اشرافي
اميـه   همين دستگاهي كه براي حاكميت اهل بيـت و مبـارزة بـا ظلـم بنـي      

ايسـتد، بـاز هـم قيـام      ها تالش كرده بود، اكنون در برابر اهل بيت مي       سال
هـا را از انتقادكننـدگان و         كند و زندان    خواهان علوي را سركوب مي      آزادي

 :اندازد، چنان كه خواهيم ديد كند و سيل خون راه مي مبارزان پر مي
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 الحسن ـ قيام بني8
عبــاس تــاريخ در برابــر بنــي ) ع(حركــت نوادگــان امــام حســن مجتبــي

 :كنيم اي از آن اشاره مي اي دارد كه به گوشه گسترده
بن حسن دعوت پنهاني خـود را بـا           محمدبن عبداهللا  :ـ قيام نفس زكيه   

 خروج كرد و    145همكاري برادرش ابراهيم آغاز كرد و سرانجام در سال          
سوي خود دعوت كرد و بعد هم به عراق آمـد             در مكه و مدينه مردم را به      

 نفر از زندانيان ظلم منصور عباسي را        350ها را گشود و       ره زندان و در بص  
او فرماندار شهر را كه از طرف منصور بود به زندان انـداخت و              . آزاد كرد 

سـرانجام منصـور، وي را در حجـاز مغلـوب كـرد و              . خود خطبه خوانـد   
 .معروف شد» نفس زكيه«وي به نام . كشت

مبـارزاتش را دنبـال كـرد و در         بن عبـداهللا      پس از وي برادرش ابراهيم    
وي نيـز عاقبـت در ايـن راه جـان خـود را از               . عراق پيشرفت زيادي كرد   

 .بن زيد هم با او بود در اين قيام عبسي. دست داد
در زمان هادي عباسي، همين بدرفتاري با علويان و كشـتار و            : ـ شهيد فخ  

 كـه بـار ديگـر       زجر آنان و نيز رفتاري كه با نفس زكيه كرده بودند، باعث شد            
مـردم  . بن حسن قيام كنـد      بن علي   به نام حسين  ) ع(يكي از نوادگان امام حسن    

هاي مدينـه را در هـم شكسـتند و داراالمـاره را محاصـره                 به رهبري او زندان   
كردند و شهر را تصرف نمودند و يازده روز بعد به طرف مكه حركت كردنـد          

آنان سرسـختانه   . ن جنگيدند و در سرزمين فخ، شش مايلي مكه با سپاه عباسيا         
 علي و جمعي از همراهانش كشته شدند و چنـان            بن  مقاومت كردند تا حسين   

 .گفتند حادثة كربال تجديد شد بار آمد كه مردم مي اي به فاجعه
هـايي   در بردند و منشـأ حركـت       از اين حادثه دو نفر از علويان جان به        

 .كنيم شدند كه ذيال مالحظه مي
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بـن حسـن بـود كـه          يكي از آن دو يحيي فرزند عبـداهللا        :فرمانروايي ديلم 
. جا دعوت خـود را شـروع كـرد          سوي گرگان و طبرستان رفت و در آن         به

مردم به او گرويدند و پيشرفت فراواني كرد، به طوري كه فرمانرواي ديلم             
سـرانجام يحيـي بـا توطئـة        . اين قيام در زمـان هـارون بـود        . معروف شد 

 . تگير شدبن يحيي بر مكي دس فضل
 هجـري  173بن عبداهللا بود كـه بـه سـال        ديگري ادريس : ادريسيان افريقا 

سوي مصر و سپس به مغرب اقصي ـ مراكش ـ رفت و حركت خود را    به
هرچند او بـا توطئـه   .  در اين منطقه آغاز كرد و مردم از او حمايت كردند        

اردند هارون عباسي مسموم شد اما پيروانش نام نوزادش را هم ادريس گذ           
و دعوت او را حفظ كرده و گسترش دادند تا سـرانجام دولـت ادريسـيان              

هـا در آن سـرزمين    افريقا توسط نوادگان او تشكيل شد و اين خود مـدت         
 .ادامه پيدا كرد

بن ابـراهيم     از جمله قاسم  . هاي متعددي روي داد     ـ در زمان مأمون نيز قيام     
اختفـا، بـا پشـتكار     يكي ديگـر از نوادگـان امـام حسـن پـس از ده سـال                 

گرانش توانست در حجاز، كوفه، ري، قزوين، طبرستان و بالد ديلم            دعوت
همچنين قيام محمد ديباج فرزند امام صـادق در         . بيعت مردم را جلب كند    

خـور   مكه و حركت ابوالسـرايا بـا همكـاري علويـان در دورة مـأمون، در           
 .يادآوري است

 نكتـه دانسـتني اسـت كـه         اين. از پيش سخن از شيعه زيديه گفته شد       
كـه معتقدنـد امامـت      (زيديه با توجه به مبناي اعتقادي خود در مورد امام           

الحسن را كه يكي پس از        سادات بني ) شود  وي با خروج و قيام محقق مي      
 .دانند ديگري قيام كردند از ائمه خود مي
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 عباس رفتار امامان بزرگوار شيعه در برابر خلفاي بني
امامت و عدل و جلوة اين هر دو        : دو اصل معروف شد   گفتيم كه شيعه به     

) ع(حكومت حضـرت علـي    . را در زمان حكومت حضرت علي ديده بود       
مسـاوات، سـادگي زنـدگي داخلـي        : آل شـيعه بـود      الگوي حكومت ايـده   

هـاي   فكـري  حكومت، قاطعيت در اجراي عـدل، جلـوگيري از نفـوذ كـج            
انقـالب مسـتمر   مسلكي، اهتمـام شـديد بـه سـازندگي درون ـ وطنـي و       

المال مسـلمين، نظـارت دائـم بـر      داخلي، مراقبت از امنوال عمومي و بيت      
گيري در اجـراي حـدود و احكـام الهـي و             رفتار مأموران و والت، سخت    

 ... كاري رياكارانه  گري و سازش اجتناب از هر نوع اشرافي
ه امي  با ظلم بني    عباسيان در سنگر طرفداري از امامت اهل بيت و مبارزة         

اند، خود بهتر از      مبارزه كردند تا پيروز شدند اما اكنون كه به قدرت رسيده          
 خالفت از اهل بيـت پيغمبـر نيسـتند و            دانند كه امامان شايستة     هركس مي 

 .نظام حكومتشان هم نظام عادالنه حكومت علوي نيست
ها امامان واقعي شيعه قرار دارنـد كـه شخصـاً جـامع همـة       در برابر آن 

وجه فريب تغيير شكل خالفـت را ـ    و كماالت الزمند و به هيچها  فضيلت
امامـان از  . در صورتي كه ماهيت آن تغييري نكرده است ـ نخواهند خورد 

آن قماش روشنفكران غيرمتعهدي نيستند كه بتوان با پول و مقـام رامشـان     
. از دينداران ابلهي نيستند كه بتوان با ريا و تظاهر دعاگويشان ساخت           . كرد
از افـراد  . باشند  تودة ناآگاهي كه با فريب و وعده سرگرمشان نمود، نمي از

تفاوتي كه با فراهم آوردن آب باريك گذران معاش هوادارشان            زبون و بي  
با وجود اين، افرادي هستند مسئول، آگاه، بيدار و مقـاوم كـه   . كرد، نيستند 

 .هراسند  در راه خدا از هيچ سرزنشي نمي
چنين رادمرداني، يا بايستي راه خود را عوض كننـد            نخلفا، در برابر اي   

 . كه برايشان قابل تحمل نبود
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 ـ چه ممكن بود به قيمت از دست دادن آن همـه جـاه و جـالل و زر و                    
زور باشد و چنين همت و گذشتي در آنان نبود ـ و يا بايد بـه آخـرين حربـة     

بـود و چنـين   گيري و اختنـاق   جباران متوسل گردند كه آن هم فشار و سخت    
 :گير دست زدند امامان هم در چنين شرايط سختي به دو نوع تالش پي. كردند

 

 :الف ـ روشنگري و حفظ اصالت مكتب
كه آزادي و حقـوق       دانيم كه در يك نظام فاسد اجتماعي، گذشته از آن             مي

شـود و   هـا مـي   افتد، مكتب فكري آنان هم بازيچة قدرت مردم به خطر مي  
ماند ظاهري  گردد و از آن چيزي كه مي         مختلف آلوده مي   هاي  دين به گونه  

گونـه    تهـي اسـت و هـيچ        آراسته و پرزرق و برق است كه  پـوك و ميـان            
 .گيري مثبتي ندارد تحرك و جهت

اسالم در معرض چنين هجومي بود و اين تنها امامان بودند كـه سـعي    
وشن كنند و   داشتند از هر فرصتي استفاده كنند تا دين را با همة ابعادش ر            

به هدايت مردم بپردازند و اين امـر جهـاد عظـيم فكـري و تبليغـي آنـان،        
 .، بود كه از خون شهيدان برتر است)ع(مخصوصاً امام باقر و امام صادق

گـويي و       فراموش نكنيم مقصود از ايـن جهـاد علمـي، نـه هـر مسـاله               
سرگرمي مذهبي است بلكه حفظ مكتب از هر نوع حملة مرئي و نـامرئي              

همان كه شمشير جهـاد     . ها و دشمنان مرموز و دوستان ناآگاه است         قدرت
 1.آيد  آن و به هدف استقرار آن فرود مي اسالمي هم در ساية

 

 :ب ـ رهبري نهضت سري شيعه
حفظ گروه شيعيان و ايجاد روابط دقيق با آنان و رهبري و گسترش نهضت              

 هاي گوناگون،   اسصورت مخفي كه طي تم      آنان در سراسر كشور اسالمي به     
                                                 

 .در بحث منابع فقه، نقش سنت و سيره را يادآوري و به آثار وسيع علمي امامان اشاره نموديم. 1
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شـد از ديگـر       هـاي الزم انجـام مـي        ها، مكاتبات و صرف هزينـه       مسافرت
هزينة سنگين اين وظيفة بزرگ     . وظايف دشوار امامان در زمان خفقان بود      

عنـوان سـهم امـام و حـق اهـل بيـت               از طريق خمس مالي كه شيعيان بـه       
غالباً مخفيانه هاي مالي آنان ـ كه   پرداختند و نيز هدايا و ديگر همكاري مي

گشت و روشن است كـه در ايـن حركـت دشـوار مسـأله       بود ـ تأمين مي 
 .دستورالعمل كار بود كه دربارة آن بايد مستقال بحث كرد» تقيه«
 

 داوري
 اختالفات حقوقي

كنند، گهگاه بـر سـر مسـائل گونـاگون            هايي كه با هم زندگي مي       ميان انسان 
اي   يخي نشان داده كه تاكنون جامعـه       عيني و تار    تجربة. آيد  اختالف پيش مي  

وجود نيامده كه ميان افراد يا مؤسسات اجتماعي آن هرگز اختالفـي روي               به
هـاي ابتـدايي      هـا، از جامعـه      گونه اختالفات در همة جوامـع       اين. نداده باشد 

 .ترين جامعة متمدن، همواره وجود داشته است وحشي گرفته تا پيشرفته نيم
 

 علل و عوامل اختالف
ختالفت و درگيري ميان دو فرد، دو مؤسسه، دو ملت يا دو طبقه معموال              ا

 .آيد به يكي از دو صورت پيش مي
انصافي يكـي از        روي و بي    انديشي، كج   ـ دربسياري از موارد، منشأ اختالف كج      1

بـيش افـراد يـا        و  در هـر جامعـه، كـم      . هاست  طرفين اختالف يا هر دوي آن     
ز رشد معنوي و اخالقي تـا آن حـد برخـوردار    شوند كه ا   هايي پيدا مي    گروه

چه حـق     جا موازين قسط و عدل را رعايت و از تجاوز به آن             نيستند كه همه  
 شخصيشـان  منفعت جا هر افراد گونه  اين .كنند خودداري شناسند  مي ديگران
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عوامل درون انسـاني    . ايجاب كند از پايمال كردن حق ديگران باكي ندارند        
ها را در برابر حرص و آز و سودجويي     نيست كه آن   ها آن قدر قوي     در آن 

نه مكارم عالي اخالقي، نه توجه به خدا و عشـق           . و خودخواهي مهار كند   
 .به رضاي او، نه ترس از مكافات در دنيا، نه بيم كيفر در آخرت

تـرين و مـؤثرترين عامـل         شـك عمـومي     ايماني يا سست ايماني بي      ـ بي 2
 .، ولي عامل منحصر به فرد نيستپيدايش اختالف ميان مردم است
خوريم كه دو انسان باايمـان و بـاتقوا بـر       در زندگي اجتماعي به مواردي برمي     

گونـه    عامل بروز اختالف ميان اين    . اند  سر يك مطلب با هم اختالف پيدا كرده       
 .افراد ستمگري نيست، بلكه اختالف در تشخيص حق از ناحق است

طبـق تشـخيص خـود، حـق را بـه           در اين موارد هر يك از دو طـرف،          
دانـد و معتقـد اسـت طـرف ديگـر يـا دچـار وسوسـة           جانب خـويش مـي    

خودخواهي شده و به تجاوز و ستم گراييده، يا در شناخت حـق بـه اشـتباه          
كـه    هر حال اين انسان باايمان، بافضيلت و باتقوا، به حكم اين            به. افتاده است 

و جديت و سرسـختي كـه   داند، با شور و حرارت  حق را به جانب خود مي     
كند و به هيچ روي حاضر        از لوازم ايمان است، از خود و حق خود دفاع مي          

 .دهد شود زير بار چيزي برود كه آن را ظلم و ناحق تشخيص مي نمي
 

 حل اختالف از واجبات اجتماعي است
اختالف ميان افراد يا مؤسسات اجتماعي، به هر يك از دو صورت نامبرده كـه       

 هر چه زودتر حل و فصـل شـود، زيـرا ادامـة اخـتالف، خـواه در               باشد، بايد 
شكل تجاوز عمدي، خواه در شكل اختالف در تشخيص حق و ناحق، سبب             

شود كه درگيري ميان طرفين باال گيرد و به حوادث نـامطلوب انجامـد، يـا              مي
هر حـال پيونـد قلبـي و     توزي درآيد و به   صورت نوعي دشمني و كينه      الاقل به 

ان اعضــاي يــك جامعــه را سســت كنــد و احســاس دشــمني و روحــي ميــ
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هـر    بـه . ورزي جانشين احساس برادري و محبت نسبت به يكديگر گردد           كينه
قرآن بـا تأكيـد     . حال، كوشش براي حل اختالفات از واجبات اجتماعي است        

 :خواهد كه در حل و فصل اختالف ميان خود بكوشند فراوان از مسلمانان مي
آيـد    اصالح اختالفاتي كه ميان شما پـيش مـي          د و به  خداترس باشي ... «

 1»... بپردازيد 
قدر اهميت داده شده كـه در يـك           در روايات اسالمي به اين مسأله آن      

 :روايت چنين آمده است
 .اِصالح ذاتِ الْبينِ اَفْضَلُ مِنْ عامّةِ الصّالةِ و الصِيِّيام

 ».تر است  پرارجها حل و فصل اختالفات از همة نمازها و روزه«
 
 هاي گوناگون حل اختالف راه
 .كنند  مي استفاده راه چند از يكي از معموال با ديگران خود اختالف حل براي مردم
 

 :ـ قدرت شخصي1
وقتي . هاي حل اختالف است     ترين راه   استفاده از قدرت شخصي از ديرينه     

خـويش را  كسي با ديگري اختالف پيدا كند و نتواند با زبان نرم اخـتالف   
يـا  ) دوئل(خيزد، نبرد تن به تن        درنگ به نبرد با او برمي       با او حل كند، بي    

 .پيمانان نبرد به كمك ياران و هم
حل اختالف، راهي است متناسـب بـا زنـدگي در چهـارچوب               اين راه 

 :تر است در قانون جنگل حق با كسي است كه قوي. قوانين جنگل
نْ غَلَبقُّ لِماَلْح. 

 ».ي است كه در نبرد پيروز شودحق با كس«
                                                 

 .قسمتي از آية اول، سورة انفال .1
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 ـ غرولند، بدگويي و آبروريزي2
گاهي طرفين يك دعوا قدرت يا شهامت آن را ندارند كـه رودرروي هـم               

جاي نبرد در ميدان از نوع ديگـري از نبـرد         بايستند و با هم نبرد كنند و به       
سر به غرولند، بدگويي      كنند و رودررو يا پشت      يعني نبرد لفظي استفاده مي    

پردازند تا باالخره يـك طـرف بـه زانـو        و آبروريزي نسبت به يكديگر مي     
شود كـه دهـن    حل كسي پيروز مي معموالً در اين راه  . درآيد و تسليم شود   

 .تر باشد تر و در فحاشي و هتاكي و آبروريزي گستاخ دريده
حـل اول،     حل هم چيزي اسـت در رديـف راه          روشن است كه اين راه    

عنصـري طـرفين      باشد زيرا هم نشـانة سسـت        دتر مي بلكه از آن هم ناپسن    
ها در برخورد صريح و نبرد با قدرت اسـت، هـم از               اختالف و ناتواني آن   

 .تر هاي گوناگون اجتماعي از راه اول پرآسيب نظر آسيب
پسندد، مگر در مورد كسي كه بـر          قرآن هتاكي و بدزباني را مطلقاً نمي      

العملـي كـه       صورت حداقل عكـس    در اين . او ستم رود و فريادرسي نيابد     
 :تواند نشان دهد، اين است كه داد و فرياد كند و ظالم را رسوا سازد مي

 .اليحِبّ اهللاُ الْجهرَ بِالسّوءِ مِنَ الْقولِ اِلّا منْ ظُلِم و كانَ اهللاُ سميعاً عليما
كه   خدا بدگويي علني و همراه با داد و فرياد را دوست ندارد، مگر آن             «

  1».خدا همواره شنوا و دانا بوده است. كسي بر او ستمي رفته باشد
 

 ـ مرور زمان3
جا كه طرفين دعوا حتي مال و نيروي داد و فرياد هـم نداشـته باشـند،                   آن

گذارند، شايد به اين اميد كه بـا گذشـت    وامي» مرور زمان«كار را به عامل   
 .دها روشن شود و حق به حقدار بازگرد زمان حقانيت آن

                                                 
 .147سورة نساء ـ آية  .1
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حل اقوياي زيرك و زرنگ       حل ضعفا و گاه هم راه       حل غالباً راه    اين راه 
رسـد    تر به نتيجـة صـحيح مـي         حلي است كه كم     هر حال راه    است، ولي به  

شود كه حق     شود، يعني سبب مي     بلكه غالباً در جهت عكس مؤثر واقع مي       
ه گـا . دار هر دو فراموش و در بايگاني غبارآلود تاريخ مدفون شـوند  و حق 

هم مرور زمان در حقيقت فرصت دادن بيشتر به موريانـة اخـتالف اسـت               
تا همة پيوندهاي اجتماعي را كه ميان طرفين اختالف وجود داشته بخورد            

 .ها را نسبت به هم به كلي بيگانه و دشمن كند و آن
 

 ـ داوري4
با پيشرفت انسان در زندگي اجتماعي و رسيدن او به اين مرحلـه كـه بـه                 

ي اجتماعي بهتر و بيشـتر بينديشـد و از تجـارب گذشـته بـراي                رويدادها
ساختن آينده بهتر استفاده كند، زمينه براي آن فراهم شـد كـه بـراي حـل                 

جاي استفاده از قدرت شخصي يا هتاكي و آبروريزي يا مـرور            اختالف، به 
» داور«استفاده شود يعني طرفين دعـوا اخـتالف را نـزد            » داوري«زمان از   

 .يم نظر و رأي او گردندبرند و تسل
آيا اول بار داوري صورت دخالت رئيس خانواده، يا رئيس كالن و قبيله             
در حل اختالف ميان اعضاي خانواده يا افراد كـالن و قبيلـه را داشـته، بعـد         

صورت قبول داوري كاهن يا نظير آن در حل اختالف ميان قبايل درآمـده                به
كنوني رسـيده اسـت؟       ا به مرحلة  و سپس مراحل تكاملي خود را طي كرده ت        

انـد، تـا در برابـر     حـل افتـاده     آيا اول بار ضعيفان به فكر اسـتفاده از ايـن راه           
اند تا به  زورگويي اقويا پناهي داشته باشند يا اقويا به فكر استفاده از آن افتاده        

تر به حقوق ضعيفان تجاوز كنند؟ آيـا رشـد            نشانده آسان   كمك قاضي دست  
اي استفاده كند كه       شده كه براي حل اختالفات از وسيله       فكري جامعه سبب  
 بار نباشد يا اين موضـوع ابتكـاري اسـت از انديشـمندان              براي همه مصيبت  
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انـد؟ يـا     رو ديـده    جامعه براي حل مشكلي كه جامعة بشري را با آن روبـه           
اي است كه عشق به حق و عدل و دفاع از مظلوم فرا راه جامعـه يـا                    چاره

 مند اجتماعي نهاده است يا سرچشمه و منشأ ديگري دارد؟رهبران انديش
 شروع و سير تكامل آن را بهتر است به آينـده موكـول          تعيين اين نقطة  

هايي كـه در ايـن زمينـه نوشـته      ها و مقاله و مشتاقان اين بحث را به كتاب      
 .شده راهنمايي كنيم

الف بـه  چه فعالً يادآوري آن الزم است، اين است كه در ارجاع اخت  آن
يكي عالقة فطري انسان به دفاع      : تواند مؤثر باشد      داور دو انگيزة اصلي مي    

اي كه حتي در كليه يا بسـياري از جانـداران             از خود و حقوق خود، عالقه     
ديگر نيز هست، و ديگر عشق و عالقة انسان با فضيلت بـه اقامـة حـق و                  

طلوب هـاي نـام   حـل  هـاي اجتمـاعي كـه در راه       عدل و كاسـتن از آسـيب      
 .ها اشاره كرديم اختالف به آن

 
 داوري در اسالم

در نظام اجتماعي اسالم به داوري و داور و نقـش آن در سـالمت جامعـه             
 .اهميت بسيار داده شده است

اسالم ارجاع اختالف به داور باصالحيت را از لوازم ايمـان و مسـلماني              
بكوشـد تـا    كسي كه با ديگران اختالف حقوقي دارد بايد نخست          . شمرد  مي

با روشنگري و گفتگو اختالف را حل كند و اگر از ايـن راه نتيجـه نگرفـت     
داوري كه برطبق معيارهـاي اسـالم بـراي داوري         . اختالف را پيش داور برد    

كه   چه داور حكم كرد تن در دهد، نه اين          سپس به آن  . صالحيت داشته باشد  
 .يص او باشدداوري داور را به شرطي بپذيرد كه برطبق خواسته يا تشخ

 :گويد  سورة نسا در اين زمينه خطاب به پيغمبر چنين مي65  آية
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كه در    رسند، مگر اين    ها به مرحلة ايمان نمي      نه، سوگند به خدايت، آن    «
چـه تـو    مسائلي كه با هم اختالف دارند، تو را حكَم قـرار دهنـد و بـه آن            

 ».كه در دل بدان معترض باشند آن حكم كني تسليم گردند، بي
در جامعة اسالمي بايد دستگاه قضايي و اجرايي در خدمت محروماني           

 . ها تجاوز شده است باشد كه به حقوق آن
يي را به صالح و پاكي نرساند كه در آن مقامي نباشد كـه                خدا جامعه «

  1».حق ضعيف را از قوي بگيرد و به او برساند
 

 چه كسي حق دارد مقام داوري را بر عهده گيرد؟
امير مؤمنان  .  داوري پيش از هر چيز در گرو صالحيت داور است          سالمت

 :در اين زمينه به مالك اشتر چنين نوشت) ع(علي
براي داوري ميان مردم كسي را انتخاب كن كه او را از همـة كسـاني                «

 شناسي، تر مي فضيلت كنند با كه در قلمرو حكومتت زندگي مي
ر سنگيني كار و شغلي كه ـ كسي كه بر كار خود مسلط باشد و در براب         

 بر عهده دارد خود را در تنگنا حس نكند،
حوصلگي او را     ـ در برابر بگومگوي طرفين دعوا پرحوصله باشد و بي         

 زدگي در رأي دادن نكشاند، به شتاب
ـ اگر دچار اشتباه شود، در اشتباه خويش پافشاري نكند و همـين كـه               

 سوي حق بازگردد، گشاده بهحق را شناخت و فهميد اشتباه كرده، با روي 
 قدر بلند همت باشد كه اصوال قابل تطميع نباشد، ـ آن

ـ به تشخيص سطحي اكتفا نكند و براي فهم حقيقت تـا آخـرين حـد        
 امكان بكوشد،

                                                 
 .194، ص 2مستدرك، ج  .1
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 تر باشد،  ـ آن كس كه در برابر اموري كه بر او مشتبه است از همه پردرنگ
 ،ـ در برابر داليل كافي و قطعي از همه پذيراتر

 روتر و خردمندتر، ـ در پذيرش شكايت مردم از همه گشاده
 ـ در تالش براي كشف حقيقت از همه شكيباتر،

 تر، كه حقيقت كشف شد، در دادن رأي از همه قاطع ـ پس از آن
 آن كس كه مداحي و چاپلوسي در او اثر نكند،

 ها به انحرافش نكشاند، كاري ـ فريب
 1».و چنين كساني كمند

نظـر    كه، داور بايد در زمينة حقوق اسالمي عالمي صاحب          نخالصله اي 
 .و در گفتار و رفتار نمونة عدل و اعتدال و تقوا و خداپرستي باشد

 
 وظايف سنگين داور در برابر مردم

داور بايد به اين نكته توجه كند كه او در حقيقت پناهگاه مـردم در برابـر                 
ود صـالحيت الزم بـراي      بنابراين اگر در خـ    . هر گونه ستم و تجاوز است     

احراز اين مقام را سراغ ندارد، از پذيرش آن خـودداري كنـد وگرنـه هـم                 
 .كشاند كند و هم زندگي مردم را به تباهي مي بخت مي خود را تيره
 :روايت شده كه روزي به شُرَيح قاضي فرمود) ع(مؤمنان علي از امير

 كـه از    اي كه جاي پيامبر اسـت، يـا جـاي كسـي             شريح جايي نشسته  «
جانب پيامبر باشد و در غير اين دو صورت جاي انسـاني اسـت شـقي و                 

 2».بخت تيره
 :آمده) ع(در روايت ديگر از امام ششم

                                                 
 .93، ص 3البالغه، ج  نهج .1
 .7، ص 18وسايل، ج  .2



 491    نظام عادل اجتماعي 

 

از داوري حذر كنيد، زيرا داوري مقام پيشوايي است كه شيوة داوري            «
را خوب بداند و ميان مسلمانان به عدالت داوري كند، پيـامبر باشـد يـا از         

 1».جانب پيامبر
 

 پايبندي قاطع به قانون خدا يا قانون حق و عدل
داور بايد برطبق قانون خدا داوري كند، قـانوني كـه در آن همـة جوانـب                 

هركس برطبق قوانين ديگـري داوري كنـد    . حق و عدل رعايت شده باشد     
كه با قانون عدل الهي منطبق نيست و در جهت منافع شخصي يا گروهـي               

ه است، از راه خـدا منحـرف و بـه گنـاه و              وجود آمد   اي خاصي به    يا طبقه 
 :تبهكاري آلوده شده است

 2».چه خدا فرستاده حكم نكنند تبهكارند ها كه برطبق آن آن... «
 :روايت شده كه فرمود) ع(از امام پنجم

هـركس از   . دو جور حكم بيشتر نيست، حكم خدا و حكم جاهليـت          «
 كـرده، و    خود بـه حكـم جاهليـت حكـم          به  حكم خدا منحرف شود، خود    

چه خداي عزوجل فرسـتاده حكـم دهـد، بـه خـداي               هركس برخالف آن  
  3».متعال كفر ورزيده است، حتي اگر حكم او دربارة دو درهم باشد

 
 رفتار داور با طرفين دعوي

رفتار داور با طرفين دعوا بايد از هر جهت يكسان باشد، حتي در طرز نام               
 :بردن و نگاه كردن

                                                 
 .همان .1
 .، سورة مائده47قسمتي از آية  .2
 .18، ص 18وسايل، ج  .3
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رفين دعوا يكسان رفتار كني، حتي در نگاه بـه      وظيفة تو است كه با ط     «
 1».ها بيش از ديگري نباشد جا كه نگاهت به يكي از آن آن دو، تا آن

 
 استقالل و مصونيت قضات

در نظام اجتماعي اسالم هر جا وظيفه يا وظايف سنگيني بـر دوش كسـي               
گذارده شده، در برابر آن حقي يا حقوقي هـم بـراي وي منظـور گرديـده                 

قاضـي  . گونه عمل شده است     ز جمله، نسبت به قضاوت هم همين      ا. است
راسـتي   راستي سنگين بر عهده دارد، از موقعيتي به        طور كه وظايفي به     همان

در جامعـة اسـالمي بايـد اسـتقالل قاضـي           . مستحكم نيز برخوردار اسـت    
راستي محترم شمرده شود، حتي زمامدار جامعه بايد نسـبت بـه قضـات        به

ها داشـته باشـد       يخته به احترام و رعايت كامل استقالل آن       رفتاري چنان آم  
كـه    كه كساني كه در اثر داوري عادالنة آنان دستشان از منـافع نامشـروعي             

هـا بازگرداننـد،      اند حقوق مردم را به آن       اند كوتاه گشته و ناچار شده       داشته
به اين خيال نيفتند كه در ذهن زمامدار جامعه وسوسـه كننـد و موقعيـت                

 :ي را نزد او متزلزل سازندقاض
ها كـه از كاركنـان        موقعيت قاضي را چنان رعايت كن كه ديگران، آن        «

نزديك تواند، در اخالل در كار او طمع نورزند و او مصونيت كافي داشته              
. تواند نزد تو عليه او توطئـه كنـد   كس نمي و خاطرش آسوده باشد كه هيچ    

دين قبالً اسير دست اشرار     به اين قسمت سخت توجه داشته باش كه اين          
اي براي دنيـاطلبي      شد و وسيله    بود و از روي هوا و هوس در آن عمل مي          

 2».شده بود
                                                 

 .بكر بن ابي ، به محمد27البالغه، نامه  نهج .1
 .95، ص 3البالغه، ج  نهج .2
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 تأمين كامل اقتصادي قضات
المال امت طوري تـأمين كنـد         دولت اسالمي بايد زندگي قاضي را از بيت       

 .كس نياز مالي نداشته باشد كه او به هيچ
تـر نيـاز داشـته     رف شود و به مردم كمقدر بده كه نيازش برط به او آن «
      1».باشد

قاضي هم متقابال وظيفـه دارد حتـي از قبـول هديـه از طـرفين دعـوا                  
 .خودداري كند

انگيزد كنار نه، برخالف هوا و هوس عمـل           رفاعه، هر چه طمع را برمي     «
  2».كن، از افسردگي بپرهيز و از قبول پيشكش از طرفين دعوا برحذر باش

توانـد بهتـرين     يي چنين مستحكم استوار باشـد، مـي      ر بر پايه  داوري اگ 
حل براي اخـتالف ميـان افـراد يـك امـت و مايـة تقويـت پيونـدهاي                     راه

 .اجتماعي آنان گردد
 

 رابطة امت اسالمي با ديگران
وجـود    دانستيم كه امت اسالمي براساس نظم خاصي از عقيده و عمـل بـه             

ظ پيونـد اعتقـادي افـراد امـت و          آمده و ثبات و دوام چنين امتي بـه حفـ          
 .استقرار نظام اجتماعي مكتب وابسته است

هـاي خـارج از ايـن حـوزة      بدين ترتيب، روشن است كه افراد و ملت 
اعتقادي كه به ايدئولوژي اسـالمي ايمـان ندارنـد عضـو امـت محسـوب                

اما ميزان بيگانگي آنان با امت اسالمي از دو ديدگاه          . اند  شوند و بيگانه    نمي
 :بل بررسي استقا

                                                 
 .همان .1
 .به رفاعه، قاضي او در اهواز) ع(قسمتي از نامة اميرمؤمنان علي .2
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 .ـ درصد پيوند مسلكي و عقيدتي آنان با اسالم1
 .گيري آنان با امت اسالم ـ نوع برخورد و موضع2
 

 ـ درصد پيوند مسلكي و عقيدتي1
نيـازي    هاي آن را وابسته به حقيقت مطلق و بـي           اسالم تمام جهان و پديده    

هـان  داند كه خود برتر از مـاده اسـت و انسـان را جزئـي از همـين ج                    مي
 .وابسته به آن حقيقت، و آفرينش و تدبيركلي جهان را در دست خدا

  از نظر اسالم آدمي براي آگاهي بر حقايق جهان و آشنايي با نوع رابطة          
بنـابراين اعتقـاد بـه    . خود با خدا بايد از منبع آگاهي وحي نيز استفاده كند   

 .بيني اسالم است انبيا و رابطة غيبي آنان با خدا جزو جهان
آيد كـه همـة       دنبال ايمان به خدا و وحي، تعهد عمل صالح پيش مي            به
هاي فردي و اجتماعي در جهت بهبود انسان و حركـت تكـاملي او                تالش
 .شود مي

هاي الهي كه  ها و مكتب  براساس اين سه اصل كه بيان شد، اسالم با آيين         
مادي هاي    روي اين سه اصل بنا شده پيوند نزديك دارد، ولي با همة مسلك            

بنابراين اگر توحيد با اوج اسالميش و محتوا        . هاي شرك بيگانه است     يا آيين 
و ابعاد پرمعنايش در آيين و مكتبي رعايت شد، بـا اسـالم نزديكـي خـاص               

و اگر آييني به وحي راستين الهي معتقـد و بـه انبيـا و كتـب      . خواهد داشت 
قرآن مكرر به . هد كرددارتري پيدا خوا الهي وابسته باشد با اسالم رابطة ريشه

كند و منشأ مكتب و اصول محتـوايي   هاي الهي اشاره مي     اين همسبتگي آيين  
البته ايـن بـه معنـي تصـويب دربسـت          . داند  ها را مشترك و هماهنگ مي       آن

اعتقادات موجود پيروان اين اديان و محتواي كتب موجود ديني آنان نيست،            
 هـاي كنـوني     ها و انحـراف      تحريف ها،  بلكه با اعتراف به الهي بودن اين دين       
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كند و درصـدد   پيروان اين اديان را از حقيقت دين خود به آنان گوشزد مي   
 .آيد اصالح آن برمي

تواند معيار نزديكي يك مكتب با اسـالم باشـد،            يك اصل ديگر نيز مي    
بدين معني كه هر چه اديـان و مكاتـب داراي تعـاليم انسـاني و اخالقـي                  

ر حقوق و نظامات اجتماعي به عـدل عمـومي اسـالم          بيشتر باشند و از نظ    
 .ترند تر باشند، به اسالم نزديك نزديك
 

 گيري ـ نوع برخورد و موضع2
 : بر چند گونه استگيري ديگران در برابر مسلمانا ضعمو

الف ـ گاهي رسماً آهنگ تعرض دارند و در حال حمله يا درصدد حملـه   
در ايـن   . لمان هسـتند  به سرزمين، مال و جان و يا دين مـردم مسـ           

 .شوند محسوب مي» مهاجِم«و » محارِب«صورت 
منطقي است كه مال و جان و سرزمين دشمن مهاجم احترامي نـدارد و چـون             

برد، هر گونه رابطة دوستانه و همكـاري بـا او ممنـوع      سر مي   در حال جنگ به   
 .آيد اينجاست كه موضوع جهاد و دفاع و احكام مربوط به آن پيش مي. است

ب ـ ملتي كه درصدد حملـه و توطئـه و خيانـت عليـه كشـور و امـت        
در ايـن صـورت اگـر بـا         . شود  اسالمي نباشد محارب شمرده نمي    

مسلمين قرارداد صلح يا عدم تعرض و احترام متقابل به حقـوق و             
حدود يكديگر داشته باشند، اين قرارداد محترم خواهد بود، خـواه           

ي و كشوري غيرمسلمان بسته شده     قرارداد مستقيماً بين امت اسالم    
باشد، خواه غيرمستقيم مانند شركت در يك طرح صلح و قـرارداد            
مشترك جهاني كه نتيجة آن تعهد به احترام متقابل و حفظ حـدود             

و » معاهِـد «در اين صورت گـروه يـا كشـور مقابـل         . ديگران باشد 
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حتـرم  آيد و بايد پيماني كه با او بسته شـده م            حساب مي   به» مصالِح«
صـورتي مرئـي يـا نـامرئي          كه از طرف وي بـه       شمرده شود، جز اين   

نقض شود، يعني اثبات شود كه طـرف درصـدد توطئـه و تجـاوزي         
در اين صورت حالـت صـلح و معاهـده از      . عليه امت اسالمي است   

 .آيد حساب مي رود و باز دشمن محارب به بين مي
مـت اسـالمي اقتضـا    بينيم كه هر جـا مصـلحت ا      در تاريخ پيغمبر اكرم مي    

بسـت،    داشت با ديگران، حتي با مشركين قرارداد صلح و عدم تجاوز مـي            
چنان كه در ماجراي صلح مدينه به سال ششم چنين پيمـاني بـا مشـركين                
مكه منعقد كرد و اين قرارداد را محترم دانست و تمام مـواد آن را مـو بـه             

وقت پيـامبر    آن. كردكه دشمن عمالً اين پيمان را نقض          مو اجرا كرد تا اين    
مقدمات فتح مكه   . شكني، مستحق حمله دانست     اكرم آنان را به جرم پيمان     

هـا    ها و معاهـده     از اين پيمان  . فراهم شد و در سال هشتم مكه فتح گرديد        
 .شود هاي زندگي پيغمبر در مدينه فراوان ديده مي در سال

 حاكميـت  هايي از غيرمسلمانان كه در داخـل حـوزة   ج ـ افراد يا گروه 
در . اند و تحت حمايت و ذِمة مسلمانان قـرار دارنـد   اسالمي پناه داده شده   

ه «صورتي كه اهل     بـه قـرارداد عمـل كننـد و ماليـات سـرانه را هـم                » ذِمـ
شوند و مال و جان و حتي شعائر ديني آنـان             محسوب مي » ذِمي«بپردازند  

ن زنـدگي كننـد   آميز با مسلمانا صورت مسالمت توانند به محترم است و مي 
 .و از حقوق انساني برخوردار گردند

اي كه در اين زمينه، يعني روابط امت اسالمي بـا      با توجه به توضيح فشرده    
بيش به زيربناي تعاليم اسـالم در         و  توانيد كم   افراد و ملل غيرمسلمان داديم، مي     

. شود، پي بريـد     همة مسائلي كه به سياست خارجي جامعة اسالمي مربوط مي         
 تكيـه اسـالم روي جهـاد      . ي از اين مسائل، مسأله بسيار مهم جهـاد اسـت          يك
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دست مخالفان ايـن آيـين الهـي داده تـا ايـن تعلـيم                 هايي به   متأسفانه بهانه 
هـاي    ها و گفته    صورتي وارونه جلوه دهند و در نوشته        پرارزش اسالم را به   

 .اسالم دين شمشير است: خود بر اسالم و قرآن چنين بتازند كه
نظر ما بهترين راه براي پي بردن به درستي يا نادرستي اين ادعا اين              به  

 .است كه شما با جوانب مختلف جهاد در اسالم بيشتر آشنا شويد
 

 جهاد
جانبه است بـراي رسـيدن بـه هـدف و      جهاد به معني كوشش تمام و همه     

و كوشش اسـت در راه خـدا   » جهد«كار بردن نهايت  معناي اسالمي آن، به 
ها، اسـتقرار خداپرسـتي و تسـلط     ها، اسارت  نجات خلق خدا از ظلم    براي  

ها كه در بسياري از موارد با فداكاري          نظام عادل اجتماعي بر زندگي انسان     
 .گردد و جانبازي همراه مي

دفاع نوع خاصي از جهاد است براي جلوگيري از هجوم هر متعدي و             
 و ايسـتادگي در برابـر       صورت مقابلـه    هاي اسالمي به    متجاوز كه در برنامه   

تعرض دشمن نسبت به سرزمين اسالم و جلوگيري از دسـتيابي دشـمنان             
بنابراين دفـاع در  . بر منابع ثروت و قدرت در قلمرو اسالم بيان شده است   

 .هاي جهاد در راه حق و عدل است حقيقت يكي از شكل
 
 هاي جهاد اسالمي هدف

 خواسـتار برقـراري وحـدت       اسالم با نهضت انقالبي وسيعي كـه در بـر دارد          
جامعة بشري بر محور حق و عدل و خيرخواهي افراد بشر نسبت به يكـديگر         

اي   بنـابراين مبـارزه   . و استقرار حريت و آزادگي و انساني ساختن جهان است         
 هـاي  گيـري  كه در آن مطرح است عليه هـر نـوع شـرك و سـتمگري و بنـده                
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دانند كـه     ل و متعهد مي   افراد و امت اسالمي خود را مسئو      . گوناگون است 
جـا كـه    نه تنها خودشان براساس توحيد و عدل زندگي كنند، بلكـه تـا آن          

 :توانايي دارند در اشاعة
 پرستي، ـ حق

 خبران، ـ بيدارسازي بي
 ـ رفع ظلم و ستم از مظلومان و محرومان،

ـ كسب آزادي و رفع فتنه و فساد؛ از هـيچ كوشـش و تالشـي دريـغ                  
 .ننمايند

ي امت اسالمي ايـن اسـت كـه در برابـر موانـع رشـد و                 تكليف اساس 
تفاوتي نشان ندهد بلكه براي شناخت آن موانع          هاي ديگر بي    تكامل انسان 

هم از حوزة ديني خود حراست نمايـد        . ها تالش كنند    و برطرف كردن آن   
گونه كـه     يعني همان . و هم در گسترش قيام اسالمي از دل و جان بكوشد          

هـر صـورت كـه باشـد          اوز دشـمن سـتمگر بـه      مكلف است در برابر تجـ     
ايستادگي و براي پيشگيري از نفوذ او و بـروز هرگونـه ظلـم و فسـاد در                  
جامعه بايستد، مكلف است در راه گسترش اسالم بـا ديگـران همبسـتگي              

هـاي جهـاد      بنابراين مطالـب زيـر را بـه عنـوان هـدف           . كامل داشته باشد  
 :شناسيم اسالمي مي

 1ـ گسترش خداپرستي1
 2ها شده ـ تالش براي نجات محرومان و ضعيف نگاه داشته2
  3ـ رفع فتنه و اختناق3

                                                 
 .78 و سورة حج، آية 190سورة بقره، آية  .1
 .77ة سورة نساء، آي .2
 .39 و سورة حج، آية 39سورة انفال، آية  .3
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 تجاوز زشت است و ناپسند حتي از طرف شما
مجاهد راه خدا بايد همواره مراقب باشد كه خشم و حماسة جنـگ، او را               

صورت تجـاوز بـه       از مرز حق و عدل خارج نسازد و نبرد او با دشمن، به            
 .ا درنيايده حقوق عمومي انسان

آاليند نبـرد كنيـد، امـا تجـاوزگر           با كساني كه دست به خون شما مي       «
 1».نباشيد كه خدا تجاوزگران را دوست ندارد

ها ارزش متقابل دارند، بنـابراين اگـر كسـي بـه              ها و حرمت    حريم... «
حريم شما تجاوز كرد شما هم به حـريم او حملـه كنيـد، در عـين حـال                   

 2». خداترسان استخداترس باشيد كه خدا با
تواند يك بام و دو هوا باشد، تعـدي و تجـاوز را               آيين خدا هرگز نمي   

براي ديگران زشت و حرام و كاري اهريمني بداند و براي پيروانش بجا و              
به همين جهت است كه اسالم عالوه بـر جهـاد بـا    . يزداني مقدس و كاري 

واجـب، بلكـه    گرايـي خـويش را نيـز          تجاوزگران، جهاد هر فرد با تجاوز     
 .جهاد اكبر شمرده است

 
 جهاد با نفس يا مبارزة با خودپرستي
به گروهي از مسلمانان كه از      ) ص(پيشواي بزرگوار اسالم حضرت محمد    

 :گشتند چنين فرمود جنگ با دشمن باز مي
انـد و جهـاد       تـر را انجـام داده       آفرين بر گروهي كه جهـاد كوچـك       «ـ  
 . استها باقي مانده تر بر عهدة آن بزرگ

 تر كدام است؟ ـ اي رسول خدا جهاد بزرگ
                                                 

 .190  سورة بقره، آية .1
 . سورة بقره194قسمتي از آية  .2
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 1».ـ جهاد با نفس
 :روايت شده كه) ع(از اميرمؤمنان علي

، همـان   »خـود «برترين جهاد، جهاد كسـي اسـت كـه بـه مبـارزه بـا                «
 2».كه در درون اوست، برخاسته است» خودي«

 اسالم آيين همگاني است و بايد به آگاهي عامه برسد
اصي نيامـده، بلكـه آيينـي جهـاني و همگـاني            اسالم براي محدودة خ   

جـا قلمـرو و ملـك خداسـت و تمـامي          از نظر يك خداشناس همه    . است
از ديد يك مسلمان اسالم اختصاص به ملـت يـا           . موجودات آفريدة اويند  

اسـالم  . نژاد خاصـي نـدارد و بـراي ارشـاد جامعـة معينـي نيامـده اسـت                 
بخـش    شود و تعاليم حيات  خواهد همة جهان در ساية خداپرستي اداره        مي

هـا    قرآن خود را كتاب هـدايت همـة انسـان         .  آگاهي همگان برسد    الهي به 
 .دهد كند و به پيامبر اسالم عنوان رحمتي براي تمام جهانيان مي معرفي مي

تواننـد بـا پـذيرش        تمام افراد بشر از هر نژاد و سرزمين كه باشند مـي           
و جامعة بـزرگ اسـالمي      آفرين توحيد، عض    بخش و وحدت    انديشة حيات 

 .شوند و در نتيجه با يكديگر برادر گردند
هــا و  اي كــه از همــة اســارت بــراي تحقــق جامعــة اســالمي، جامعــه

هــا و  هــاي عقيــدتي، علمــي و تربيتــي آزاد باشــد، همــة انســان گمراهــي
ها مكلف به تالشـند، تـالش در راه آگـاه سـاختن             آورده  خصوص ايمان   به

 .دنشان به راه راست خداها و آشنا كر همة انسان
هاي اسالمي منحصـر بـه حـوزه و مركـز خاصـي               بنابراين دامنة مسئوليت  

 نيست بلكه جهاني و همگاني است و مرزهاي قراردادي ميان مردم در نواحي            
                                                 

 .122، ص 6وسايل، ج  .1
 .124، ص 6وسايل، ج  .2
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مختلف جهان هرگز نبايد مانع نفوذ و انتشار انديشة آزادگـي و توحيـد و               
گير به منظور تحميـل     بديهي است كه اين تالش پي     . وحدت اسالمي گردد  

عقيدة اسالمي بر ديگران نيست زيرا به گفتة صريح قرآن در دين اكـراه و               
 .اجباري نيست و راه هدايت و گمراهي نمايان و آشكار است

»مِنَ الْغَي نَ الرُّشْديتَب فِي الدين قَد 1»ال اِكْراه 
تمـام   از هـا  انديشه نساخت آزاد راه در باشد صرفاً تالشي  بايد پردامنه تالش اين
هـا و     گردن و ها  دست از زور و ظلم زنجيرهاي كردن باز و خرافات هاي  باري  گران
 :كنيد توجه آيه اين به .غفلت و جهل يا استثمار و سلطه نوع هر از انسان نجات

لْوِلْدانِ اهللاِ والْمستَضْعفينَ مِنَ الرِّجالِ والنِساءِ وا       ما لَكُم ال تُقاتِلُونَ في سبيلِ     
                نْكلْ لَنا مِـنْ لَـدعاج لُها وةِ الْظالِمِ اَهنا مِنْ هذِهِ الْقَرْينا اَخْرِجبقُولُون رالذَّينَ ي

 .ولياً و اجعلْ لَنا مِنْ لَدنْك نَصيرا
كنيد، محرومـاني     چرا در راه خدا و در راه نجات محرومان پيكار نمي          «

گوينـد    د، مردان و زنان و فرزنـداني كـه مـي          ان  كه ضعيف نگاه داشته شده    
انـد رهـايي     پروردگارا ما را از اين سرزمين كه مردمي ستمگر بر آن مسلط           

 2».بخش و براي ما از پيش خود يار و ياوري بفرست
 

 روشنگري و دعوت به حق پيش از دست زدن به پيكار و نبرد
بـيش    و  شـمن، كـم   كـه معمـوالً در سـپاه د         براساس اين اصل و با توجه به اين       

شوند كه از روي اغفال يا از روي استيصال و اجبـار بـه ميـدان       كساني پيدا مي  
پرستان كشيده شده باشند، فرماندة سپاه مسلمين وظيفه دارد           نبرد با حق و حق    

 پيش از شروع هر نوع درگيري ميان دو سپاه حداكثر كوشش را بـراي روشـن     
                                                 

 . سورة بقره256قسمتي از آية  .1
 .75سورة نساء، آية  .2
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سوي راه راست خـدا بـه        به ها  كردن ذهن همة سپاهيان دشمن و جلب آن       
جهت به كـام مـرگ        اي بي   كار برد، مبادا انسان اغفال شده يا استيصال زده        

 :روايت شده كه) ع(از اميرمؤمنان علي. كشانده شود
اي علـي بـا   : سوي يمن گسيل داشت، فرمـود       چون رسول خدا مرا به    «

ليم پرسـتي و تسـ      كه او را به اسالم، حق       احدي پيكار مكن، مگر پس از آن      
به خدا سوگند اگر خدا يك نفر را به دست تـو            . در برابر حق دعوت كني    
چه خورشيد بر آن طلوع و غروب كـرده برايـت             به حق هدايت كند از آن     

 1».كنندة او هستي بهتر است، و تو در حقيقت آزاد
 

 تسهيالت خاصي كه اسالم براي اين منظور فراهم كرده است
ن در اثنـاي جنـگ بـه فكـر آن بيفتنـد كـه از              اگر فرد يا افرادي از سپاه دشـم       

هـا    گيري حاد خـويش عليـه آن        نزديك شدن به مسلمانان استفاده و در موضع       
ها ايـن امكـان را بدهنـد          تجديدنظر كنند و از سپاه مسلمين بخواهند كه به آن         

ها بـه مـذاكره و گفتگـو بپردازنـد، يـا شـيوة        كه به ميان مسلمين بيايند و با آن     
هـا    و اجتماعي مسلمانان را از نزديك ببينند تا حقـايق بـر آن            زندگي شخصي   

كه يك مسلمان، حتي يك سـپاهي سـاده، بـه ايـن           روشن شود، به محض اين    
ها را تحت حمايت خود گيرد، همة مسلمانان ديگر، حتـي   افراد امان داده و آن 

 .دولت و حكومت اسالمي، وظيفه دارد اين امان و حمايت را محترم بشمارند
 .مةُ الْمسلِمينَ واحِدةُ يسعي بِها اَدناهمذِ
 ».ها پيمان همه است مسلمانان تعهد مشترك دارند و پيمان يك فرد آن«

تواند به كسي پناهندگي دهد و ايـن پناهنـدگي    ها مي  ترين فرد آن    ساده
 .در حكم پناهندگي به همة امت اسالمي است

                                                 
 .36، ص 5كافي، ج  .1
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 صلح و اهميت آن در اسالم
دهـد و آن را       سه ميان جنگ و صلح، اصالت را به صلح مـي          اسالم در مقاي  

 .شمرد بهتر از جنگ مي
ــر بخــل و ) دريغــا كــه(صــلح بهتــر اســت ولــي ... « ــان در براب آدمي

  1». .  .اند  خودپرستي قرار گرفته
هاست، بـه همـين جهـت، همـة        طبيعي و عمومي انسان     صلح خواستة   

د را بـر مبنـاي تضـاد و         هاي اجتماعي كـه فلسـفة خـو         ها، حتي نظام    نظام
كوشند به مردم جهان نويد صلح دهند، صـلحي   اند، مي   درگيري بنيان نهاده  

 .پايدار كه از گزند عوامل جنگ و نزاع مصون باشد
راستي به حكم ضـرورت و در جهـت           قرآن جنگ و درگيري را كه به      

باز نگه داشتن راه خـدا و آزاد سـاختن خلـق خـدا از چنگـال اهريمنـان                   
 :شمرد كاري شيطاني و ناپسند مينباشد، 

اي مسلمانان، همه با هم به حالت صلح درآييد و پا جاي پاي شيطان              «
 2».مگذاريد كه او براي شما دشمني آشكار است

 روابط داخلي مسلمانان چنين اسـت بلكـه          دستور اسالم نه تنها دربارة    
 :كند در رابطه با غيرمسلمانان هم مقرر مي

گرا باش و بر خدا تكيه كـن          راييدند، تو هم صلح   ها به صلح گ     اگر آن «
گرايي دشـمن    البته بايد مراقبت كرد كه اين صلح   3».كه اوست شنواي توانا   

 .يك نيرنگ نظامي يا سياسي نباشد
                                                 

 .124، ص 6وسايل، ج  .1
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. وقـت خـدايت كـافي اسـت     ها بخواهند به تو نيرنگ زنند، آن        اگر آن «
  1 ».اوست كه تو را از جانب خود به وسيلة مؤمنان ياري كرد

 
 آمادگي كامل براي مقابله با دشمن

گرايـي اهميـت داده، از        اسالم در عين حال كه تا اين حد به صلح و صلح           
قـدر    مسلمانان خواسته است همواره بيدار و هشيار و نيرومنـد باشـند، آن            

 شـدة آنـان، بلكـه دشـمنان نهـاني و         نيرومند كه نه تنها دشـمنان شـناخته       
ند نيز، از سطوت آنان بيمناك باشند و هرگز         ا  ناشناخته كه هنوز رخ ننموده    

 .خيال تجاوز به آنان بر خاطرشان نگذرد
 . و مِنْ رِباطِ الْخَيلِ تُرْهِبونَ بِه عدواهللاِ وعدوكُمواَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِنْ قُوّةٍ

ي چـه را از قـوه و نيروهـا          در مقابل كفار خود را مجهز سـازيد و آن         «
هاي آماده و هر چـه بـه          الزم در توانايي داريد فراهم آوريد، از قبيل اسب        

تناسب هر زمان و مكان وسيلة حفـظ موجوديـت شـما و دفـاع در برابـر            
حمالت دشمن باشد، تا دشمنان حق و دشمنان شـما انديشـة تجـاوز بـه                

 2»شما را در سر نپرورانند و جرأت حملة به شما را پيدا نكنند
شامل همة نيروهاي صـنعتي كـه پيوسـته در          » قوه« كه كلمة    توجه داريم 

عنـوان    اين وظيفة مسلمين است كه به     . شود  حال تكامل و پيشرفت است مي     
كـه در راه   يك تكليف ديني به انواع صنايع و فنون مجهز باشند، نه بـراي آن  

هاي جابرانه يا تجاوز و حمله به ديگران به كار رود، بلكـه               حمايت از سلطه  
كه در ديگران جرأت نفوذ و غلبه بر مسـلمين پيـدا نشـود و افـراد              ي اين برا

 .جامعة اسالمي در اثر ضعف و نداشتن امكانات مورد تجاوز قرار نگيرند
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 )سبق و رِمايه(سواري و تيراندازي  مسابقة اسب
هاي مؤثر اسالم براي آمـاده كـردن عمـوم مسـلمانان بـراي                يكي از برنامه  

بخش يا دفاع از موجوديت خويش، ايـن بـود كـه              يشركت در جهاد آزاد   
تمرين سواركاري و تيراندازي را در برنامة عمومي زندگي مسـلمين وارد            

سواري و تيراندازي را بـا       ها را تشويق كرد كه همواره مسابقات اسب         و آن 
خصـوص جوانـان كـه بـه          تعيين جوايز مناسب ترتيب دهند، تا همـه، بـه         

يشتري دارنـد، در آن شـركت نمـوده و حـداقل     گونه مسابقات عالقة ب     اين
 .آمادگي رزمي را كسب نمايند

سواري و تيراندازي در آن زمان با توجه          روشن است كه انتخاب اسب    
به شرايط آن عصر بوده و روح كلي اين تعليم اسالمي اين بوده است كـه                

هاي جنگي زمان خويش      هر فرد مسلمان بايد با توجه به ابزارها و تاكتيك         
 عمومي و غيرتخصصـي ميسـر اسـت، خـود را             جا كه در يك برنامة      ا آن ت

طور كلي انساني توانا و قـادر         براي شركت در جهاد و دفاع آماده كند و به         
بر دفاع از خود و عقيده و سرزمين خـود بارآيـد، نـه انسـاني ضـعيف و                   

 .ناتوان كه هر متجاوزي به آساني بتواند بر او مسلط گردد
اي كه بـراي جانبـازي در         دانة الهي است كه جامعه    اين يك سنت جاو   

راه دفاع از حق و عـدل و پاسـداري از حقـوق و هسـتي خـويش آمـاده                    
 :شك به خواري و زبوني و تباهي و نابودي كشانده شود نباشد، بي

ميلي نشان دهد و آن را رها كند، خدا بـر قامـت               هركس نسبت به جهاد بي    «
و بال و مصيبت دورادورش را فرا گيرد، ذلـت       او جامة خواري و زبوني بپوشاند       

به او روآور شود، دلش تاريك گردد و ميان او و حق فاصله افتد و چـون حـق                    
 1».جهاد را ادا نكرده، دچار رنج و تعب شود و از عدل و داد محروم ماند

                                                 
 .68، ص 1البالغه، ج  نهج .1

 شناخت اسالم     506

 

 زندة جاويد
 :شمرد  انساني مي قرآن نيز جهاد را ماية حيات فرد و جامعة

) جهـاد (بخـش   ي خدا و پيامبر، شما را به عامل حيات      اي مؤمنان، وقت  «
ها را بپذيريد و بدانيـد كـه خـدا ميـان آدمـي و                 كنند دعوت آن    دعوت مي 

و همـه در برابـر   ) بر همة رازهاي دروني او آگاه است (قلبش قرار دارد و     
 1».او گرد خواهيد آمد

مجاهدي كه در راه خدا به شهادت رسد، زندة جاويـد اسـت و مسـلمان                
 .كسي است كه با تمام وجودش به زندگي جاويد شهيدان راه حق مؤمن باشد

اند نزد خدا     اند مرده مپندار، كه زنده      ها را كه در راه خدا كشته شده         آن«
هـا   چه خدا از بخشـايش خـويش بـه آن    مند، به آن  هاي او بهره    و از نعمت  

ـ   ها كه بـه  گرم و شادمان و از حال آن      داده خرسند و دل    ده و هنـوز  جـا مان
خوشحال، كـه   ) ها را دنبال خواهند كرد      ولي تالش آن  (اند    بديشان نپيوسته 

هاست نه دچار اندوهند، خوشدل به همت و فضـل خـدا و             نه بيمي بر آن   
  2».گذارد مزد نمي هاي باايمان را بي كه خدا تالش انسان اين

 
 فدايي راه خدا

انبـازي در راه حـق تنهـا        ايمان به خدا و پيامبر و دريافت اين حقيقـت كـه ج            
پرست است، از مسلمان باايمان يك فـدايي          مقامي است كه شايستة انسان حق     

اي كـه بـه پـدر و مـادر و زن و فرزنـد و                  سازد كه با وجود عالقه      راه خدا مي  
خانه و كاشـانه و كسـب و كـارش دارد، وقتـي فرمـان بسـيج در راه خـدا را           

ها سراپاي وجودش را      ها و دلبستگي    عالقه اين از برتر شوري و عشق شنود،  مي
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دانـد كـه      انسانِ ساختة اسالم مـي    . كشاند  گيرد و او را به ميدان نبرد مي         مي
كـه از     ها البته طبيعي و بجاست ولي بـه شـرط آن            ها و دلبستگي    اين عالقه 

اش تجاوز نكند، روح جـوانمردي را در آدمـي نكشـد و او را                 حد طبيعي 
 درنياورد وگرنه بـر سـر او و جامعـة او            صورت انساني زبون و ضعيف      به

 :همان خواهد آمد كه بر سر همة ضعيفان و زبونان تاريخ
اي مؤمنان، اگر پدران و برادرانتان كفـر را برايمـان برگزيدنـد، ديگـر      «
گونـه كسـان را از خـود     ها را از خود نشماريد، هـر يـك از شـما ايـن              آن

 اگـر پـدران، پسـران،       بگـو . بشمارد، خود در شمار متجاوزان آمده اسـت       
ايد، تجـارتي كـه    دست آورده برادران، همسران خويشان شما، اموالي كه به     

هاي سكونتي كه مورد پسند شماسـت،         ترسيد و محل    از كساد شدن آن مي    
تـر اسـت،      از خدا و پيامبرش و پيكار در راه خدا برايتان دوسـت داشـتني             

خـدا  . شـما هـم بكنـد   منتظر مانيد تا خدا فرمان و قانونش را شامل حـال        
 1».آورد مردم تبهكار را به راه نمي

 
 نشينند پيكارگراني كه از پا نمي

زده نباشند و در پيكار شركت نكنند بـا پيكـارگران راه              مؤمناني كه آسيب  «
خدا كساني را كه با مال و جانشـان در راه خـدا پيكـار               . خدا برابر نيستند  

 امتياز برتري داده و به هـر يـك   ها كه در پيكار شركت نكنند با    كنند بر آن  
هـا   خدا با مزدو پاداشي بزرگ مجاهدان را بر آن   . وعدة بهترين پاداش داده   

كه در جهاد شركت نكنند برتري داده اسـت، بـا امتيـازاتي از جانـب او و           
 2».آمرزش و رحمت، كه خدا همواره خطاپوش و مهربان بوده است
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 ناپذير پيكارگراني با استقامت و شكست
كنند، در صـفي بـه هـم          دا كساني را دوست دارد كه در راه او نبرد مي          خ«

 1».اند پيوسته كه گويي آن را از سرب ريخته
ها كه گفتند تنها خـداي جهـان خداونـدگار ماسـت و در ايـن راه               آن«

استقامت كردند، فرشتگان بر آنان فرود آيند كه نترسيد و غم نخوريد و به              
ما، هم در زندگي دنيـا  . شده بود دلشاد باشيدبهشتي كه به شما وعده داده   

در بهشت هر چه دلتان بخواهد و هر        . و هم در آخرت يار و ياور شماييم       
چه سفارش دهيد برايتان آماده است؛ اين است پذيرايي خداي خطـاپوش            

 2».مهربان
رو شويد، از ميـدان نبـرد بـا آنـان رو      اي مؤمنان، وقتي با كافران روبه «

س در روز نبرد از آنان روبگرداند، خود را دچار خشم خدا            هرك. نگردانيد
كـه رو گردانـدنش       كرده و جايش جهنم است؛ چه فرجام بـدي، مگـر آن           

 3».براي آن باشد كه از سوي ديگري حمله كند يا به گروه ديگري بپيوندد             
چنين زنده،    اي است اين    اي كه اسالم در پي ساختن آن است جامعه          جامعه

 .نيرومند و حامل رسالتي جهانيآگاه، پرتحرك، 
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 اقتصاد اسالمي



 مقدمه: خطوط اصلي اقتصاد اسالمي
قبل از شروع به تشريح خطوط اصلي اقتصاد اسـالمي يـادآوري دو نكتـه              

 :رسد دربارة اقتصاد و ارزش كلي آن الزم و ضروري به نظر مي
 

 ـ اقتصاد يا علم معاش1
 غذا، لباس، مسكن و لـوازم       انسان در هر حال كه باشد براي بقاي خود به         

ديگر زندگي نياز دارد و هركس به تناسب رشـد فكـري و اجتمـاعي كـه                 
تـر بـا      هايي هر چـه سـهل       هاي خود را از راه      كند نيازمندي   يافته، سعي مي  

جا   از اين رو تا آن    . كميت هر چه بيشتر و كيفيتي هر چه بهتر تأمين نمايد          
مين معـاش از مسـائل مهـم و         وقـت مسـأله تـأ       جا و همه    دانيم همه   كه مي 

آيـد و     آمده و هنوز هم به حسـاب مـي          حساب مي   ضروري زندگي بشر به   
هاي زندگي آدميان از مسائل اصلي مـورد توجـه     اين مسأله در تمام دوران    
 .افراد و ملتها بوده است

يكي از مشخصات برجستة عصر حاضر نيز توجه و عنايت خاصي اسـت             
اي بـراي     هاي تازه   از يك طرف هر روز تالش     . شود  كه به مسائل اقتصادي مي    

گيـرد كـه    شناخت و حفظ منابع طبيعي و كشف منابع جديد ثروت انجام مـي        
در راه توليد هر چه بيشتر و بهتر به كار گرفته شوند، و از طـرف ديگـر بـراي          

 تـر و    تر و سـريع     صورتي هر چه سهل     هاي اقتصادي به    برطرف كردن نيازمندي  
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گيرد و مرتبـاً در روش        هايي انجام مي    هاي تازه، فعاليت    نيز ايجاد نيازمندي  
 .آيد عمل مي نظرهاي ضروري به توزيع و مصرف تجديد

از اين رو مباحثي نظيـر مالكيـت، كـار، سـرمايه، مـديريت و مسـائل                 
صـورتي   هاي مختلـف بـه     ها از موضوعاتي هستند كه از جنبه        مربوط به آن  

 .گيرند علمي مورد بررسي و بحث قرار مي
 

 ـ اهميت مسائل اقتصادي در زندگي فرد و جامعه2
كه ادعا شده سرچشمة همة امور اجتماعي و زيربناي همـة             چنان  اقتصاد آن 

مسائل اخالقي و اعتقادي فرد و جامعه نيست، ولي تأثير آن را در فرهنگ              
هـاي روزمـرة زنـدگي افـراد و ملـل           و بسياري از آداب و رسوم و جريان       

هاي مختلف    صورت  هاي گوناگون و به     اين تأثير از راه   . دتوان انكار كر    نمي
گيرد و گاهي چنان ظريف يا پيچيده است كه به آسـاني قابـل                صورت مي 

تشخيص نيست و تنها با بررسي علمي اقتصـادي و اجتمـاعي اسـت كـه                
 .توان به اصل آن يا به ميزان برد آن پي برد مي
 

 اقتصاد اسالمي
رسـيم كـه    مينة مسائل اقتصادي به اين نتيجه مياز مجموع تعاليم اسالم در ز 

در اين آيين الهي به نقش بسيار مؤثر مسائل اقتصـادي در زنـدگي انسـان و               
. عدالتي اقتصادي سخت توجه شده اسـت        هاي ناشي از بي     پيشگيري از زيان  

هاي تفصيلي اقتصاد اسالمي وارد شويم توجه شما را           كه به بحث    پيش از آن  
 .كنيم آيد جلب مي دست مي  كه از نصوص اسالمي به مهم به چند نكتة

 :ـ انسان بايد همواره آزاد بماند و بر كرامت انسانيش آسيبي وارد نيايد1
 . حرّاً ال تَكُنْ عبد غَيرِك و قَد جعلَك اهللاُ
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 1». ديگران مشو، كه خدا آزادت آفريده است بندة«
نيكي و داد و دهش به نزديكان      ـ مقررات الهي همواره بر محور عدالت،        2

 :عدالتي باشد در نبرد است چه زشت و ناپسند و بي  و با آنچرخد مي
اِنَّ اهللاُ يأْمرُ بِالْعدلِ والْاِحسانِ و ايتـاءِ ذِي الْقُرْبـي و ينْهـي عـنِ الْفَحشـاءِ                 

  .والْمنْكَرِ والْبغْيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَرُّونَ
دهـد و كارهـاي    به دادگري، نيكي و دهش به نزديكان فرمان مي        خدا  «

دهـد،    كند، به شما اندرز مـي       زشت و ناپسند و ستم و تجاوز را قدغن مي         
 2».بدان اميد كه هشيار شويد

بنابراين روح كلي حاكم بر همـة مقـررات اسـالمي عبـارت اسـت از                
و مبـارزة بـا   حمايت از عدل و داد، نيكي به ديگران، رسيدگي به نزديكان   

ظلم و فساد و اين يك معيار و محك اساسي براي شناخت چهـرة اصـيل               
 .هاست تعاليم اسالمي در همة زمينه

ـ زمين و هر چه در آن است متعلق به همة مردم است، نه بـه گـروه يـا                  3
 :ها طبقة خاصي از آن

والْحب ذُوالْعصـفِ   . مام والْنَّحلُ ذات الْاَكْ   فيها فاكِهةٌ . والْاَرض وضَعها لِلْاَنام  
 .والرَّيحان

در آن ميوه و درختـان خرمـاي بـه بـار     . زمين را براي همة مردم نهاد   «
 3».بو است هاي در برگ پوشيده و گياهان خوش و دانه. نشسته

 :ـ خدا بشر را به آباداني زمين گمارده است4
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 ... م فيها هؤَ اَنْشَأََكُم مِنَ الْاَرضِ واستَعمرَكُ... 
  1»... او شما را از زمين پديد آورده و به آباداني آن گمارده است ... «

هاي اقتصـادي در انحصـار طبقـة معينـي      مندي  ـ خدا دوست ندارد بهره 5
 :باشد و ثروت فقط در ميان ثروتمندان دست به دست بگردد

 ... نَ الْأَغْنياءِ مِنْكُميولَةً بكُونَ داليكَي ... 
  2»... تا فقط ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد ... «

ـ سربار بودن و از دسترنج ديگران زندگي كردن مايـة دوري از رحمـت     6
 : خداست
   .  منْ اَلْقي كَلَّه علَي النّاسملْعونٌ

هركس در زندگي خـويش، بـار دوش مـردم شـود از رحمـت خـدا               «
 3».محروم است

 : بايد از راه صحيح باشد، نه از راه باطليابي بر ثروت ـ دست7
 ... و التَأكُلُوا اَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِل 

 4»... اموال خويش را ميان خود از راه باطل مصرف نكنيد «
مندي يك فرد يا گروه هرگـز نبايـد مسـتلزم زيـان ديـدن و رنـج              ـ بهره 8

 .كشيدن ديگران باشد
    . الْاِسالمال ضَرَر و الضِرار فِي 

در اسالم و مقررات آن چيزي كه به زيـان مـردم باشـد يـا راه زيـان                   «
 5».رساندن به ديگران را باز گذارد وجود ندارد

                                                 
 .، سورة هود61قسمتي از آية  .1
 .، سورة حشر7قسمتي از آية  .2
 .18، ص 12وسائل، ج  .3
 .، سورة بقره188ز آية قسمتي ا .4
 .12 و 7الشيعه، كتاب احياء موات، باب  وسائل .5
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هـاي     نظـام   ها قسمتي از اصول كلي است كه بايد در شناخت همة            اين
عملي و اجرايي اسالم، از جمله در شناخت نظـام اقتصـادي آن، همـواره               

 .مورد توجه باشد
 

 پيوند مالكيت: مالكيت
 فهميد؟ از اين جمله چه مي» .اين كتاب مال احمد است«

شويد كه ميان اين كتـاب و احمـد پيونـدي هسـت كـه                 آيا متوجه مي  
براساس آن احمد حق دارد از اين كتاب استفاده كند، آن را براي اسـتفادة               

 وقتـي آن   خود نگاه دارد، آن را بفروشد يا براي مطالعه به ديگران بدهد و            
 صورت امانت به ديگري داد، گيرنده بايد آن را به او برگرداند؟ را به

وجـود آمـده بـه او ايـن حـق را       پيوندي كه ميان اين كتاب و احمد به    
ايـن  ... جا ببـرد و   جا و آن دهد كه در اين كتاب تصرف كند، آن را اين         مي

 .پيوند همان پيوند مالكيت است
 

 انواع مالكيت
 :ظر كلي بر دو قسم استمالكيت از ن

 ـ مالكيت مطلق1
 ـ مالكيت نسبي 2

 الف ـ مالكيت عمومي
 ب ـ مالكيت خصوصي و شخصي

 
 ـ مالكيت مطلق1

دهـد    مالكيت مطلق عبارت است از آن نوع پيوند ملكي كه به مالك حق مي             
 .گونه محدوديت، هرطور بخواهد در ملك خود تصرف كند بدون هيچ
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تنهـا اوسـت كـه      . الكيت مخصوص خداسـت   گونه م   از نظر اسالم اين   
تواند در همة موجودات اين جهان به هر گونه بخواهـد تصـرف كنـد؛                 مي

بياورد، ببرد، زنده كند، زندگي را بگيـرد، بيمـار كنـد، شـفا دهـد، بدهـد،              
گونه محدوديت خارجي بـراي او وجـود    كه هيچ  آن  بي... بگيرد، ببخشد و    

 .از اوستراستي  چيز به داشته باشد زيرا همه
 ... ولِلهِ ما فِي السمّواتِ و ما فِي الْاَرض 

 1»... ها و هر چه در زمين است از آن خداست  هر چه در آسمان«
توجه به اين نكته الزم است كه همة اين تصرفات كه از جانب خـدا در                

گيرد، تصرفي اسـت در جهـت رحمـت،           جهان و موجودات آن صورت مي     
منـد    دهي، نـه در جهـت اسـتفاده، بهـره           ختن و كمال  مند سا     بخشندگي، بهره 

راسـتي از خـود    چه به هر حال تصرفي است در آن     گيري؛ اما به    شدن و كمال  
ها هستي بخشيده و جهان و هر چه در اوسـت         اوست، زيرا اوست كه به آن     

 .»از اوست«راستي  قائم به ذات اوست، نه قائم به ذات خويش، بنابراين به
 

 ـ مالكيت نسبي2
اما مالكيت غيرخدا، هر كه و هر چه باشد، نسـبي اسـت، يعنـي مـالكيتي                 

دهد در چهارچوبي كه بـراي او معـين شـده در              است كه به مالك حق مي     
كه حـق تجـاوز از آن         آن  مند گردد، بي    ملك خود تصرف كند و از آن بهره       

 .چهارچوب را داشته باشد
د، مالك آن پـول     دست آور   وقتي انسان كار كند، زحمت كشد و پولي به        

شود ولي نه مالك مطلق آن، بلكه مالك نسبي، زيرا او در همـين                شناخته مي 
تواند صددرصد طبق دلخـواه       دست آورده نمي    كشي به   پول كه از راه زحمت    

                                                 
 . سورة نجم31قسمتي از آية  .1
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آيا او حق دارد پول خود را در دريا بريزد و وقتي از او              . خود تصرف كند  
 مربـوط، پـول خـودم       بپرسند چرا چنين كردي، پاسخ دهد كه به شما چه         

كنم؟ البته، نه، زيـرا حـق تصـرف او در     است و هر جور بخواهم عمل مي    
 آورده محدود است به حدود بسـيار، از          دست  همين پولي كه با زحمت به     

 .باشد و به هدر دادن يك امكان مالي جايز نمي» تبذير«كه  جمله اين
صـي يـا    مالكيت نسبي خود بر دو نوع مالكيت عمـومي و مالكيـت خصو            

 .شود شخصي تقسيم مي
 

 الف ـ مالكيت عمومي
 منابع طبيعـي ثـروت را، در خشـكي، دريـا و              قوانين اقتصادي اسالم همة   
كس را به هيچ عنـوان مالـك    شمرد و هيچ ها مي فضا متعلق به عموم انسان    

در روايات اسالمي از اقسام گونـاگون منـابع         . شناسد  ها نمي   اختصاصي آن 
 . نام برده شده استطبيعي به اين عنوان

باره سؤال شده و آن حضـرت         در اين ) ع(در يك روايت از امام صادق     
 :در جواب فرموده است

انـد و   جا رفته هايي كه صاحبانش از آن ها، زمين   ها، جنگل   ها، كوه   مسيل
 .ها همه از اموال عموميند اين... اينك باير افتاده است 

ر شمار منابع طبيعي نيسـت، از       عالوه بر اين، قسمتي از اموال نيز كه د        
شوند، از قبيل دارايي كساني كـه از          ديد اسالم از اموال عمومي شمرده مي      

 ... روند و ارثي ندارند و  دنيا مي
 

 ب ـ مالكيت خصوصي و شخصي
 ديگـر، يـك      رويد، با دست، يا قالب، يا تـور يـا وسـيلة             نار رودخانه مي  ك

 گوييم اين ماهي مـال      ا گرفتيد، مي  كه ماهي ر    پس از آن  . كنيد  ماهي شكار مي  

 شناخت اسالم     518

 

هـاي    توانست ماهي   رفت مي   شماست يعني قبال هركس به كنار رودخانه مي       
ها استفاده كند ولي حاال كـه   رودخانه، از جمله همين ماهي را بگيرد و از آن    

ايد، ديگر كسـي حـق نـدارد آن را بـراي              شما اين ماهي را براي خود گرفته      
ها   وانيد از آن استفاده كنيد و كساني كه شما به آن          ت  تنها شما مي  . خود بردارد 
 .شويد به اين ترتيب شما مالك شخصي اين ماهي شناخته مي. اجازه دهيد

اسـاس  . اسالم مالكيت شخصـي را تـا حـدودي محتـرم شـمرده اسـت        
هـاي او بـر       مالكيت شخصي در اسالم همان احترام به حقوق فرد و انگيـزه           

اسالم خواسته است شوق به كار و كوشـش    . كوشش و فعاليت آزادانه است    
 خـود كـار      هركس در حد توانايي و كارآيي     . ها همواره زنده بماند     در انسان 

كند اميدوار باشد ولي در عين حال         مندي از بازده كاري كه مي       كند و به بهره   
اي   مندي هر فرد از بازده كار خويش زمينـه          اين را هم خواسته است كه بهره      

 .ها از بازده كارشان نگردد ر ديگران و محروم كردن آنبراي تسلط او ب
 
 مال 

مقدارش بسيار فـراوان نباشـد   : گويند كه مال از نظر اقتصادي به چيزي مي   
آساني در دسـترس همـه نباشـد، بـه طـوري كـه                بلكه نامحدود بوده و به    

همچنين عالوه بر قابل استفاده     . هركس به سادگي بتواند بر آن دست يابد       
 .صي، قابل انتقال به ديگران نيز باشدبودن شخ

گونـه كـه خـون        همـان . مال در جامعه به منزلة خون است در بدن انسـان          
بايستي در بدن در گردش باشد، تا هر يك از اعضا به تناسب نياز و مـوقعيتي                 

 قشـرهاي جامعـه در    كه دارد از آن استفاده كند، مال هـم بايـد در ميـان همـة         
رمق زندگي داشـته و همـواره در تـالش و نشـاط     گردش باشد تا اعضاي آن      

طور كه اگر خون در يكي از اعضا محبـوس شـود و بـه اعضـاي           همان. باشند
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شود و احياناً به مرگ يا اخـتالل          به اندازة كافي نرسد موجب بيماري مي       ديگر
گردد، حبس شدن و راكد ماندن مال و انحصاري شـدن             عمومي بدن منجر مي   

شـود كـه وضـع اجتمـاعي دچـار            ه نيـز موجـب مـي       جامعـ   آن در يك طبقة   
اي است براي زنده بودن       گونه كه خون وسيله     همان. اختالالتي گوناگون گردد  

هر يك از اعضاي بدن تا در كمك كردن به مجموعة بدن وظيفـة مربـوط بـه                  
مند گردد، مـال      خود را خوب انجام دهد و خود نيز از كمك ساير اعضاء بهره            

بـدون تعـادل اقتصـادي، افـراد جامعـه از      . ضـع را دارد  هم در جامعه همين و    
كه تالش خود را به خوبي انجام دهند باز خواهندماند و از تعاون ديگـران                 اين

 .محروم خواهند شد و به فرسودگي و تباهي خواهند گراييد
در اسالم به مال از ديدهاي مختلف توجه شده و در بيش از هفتاد آية               

 .هايي آمده است ريقرآن در اين زمينه يادآو
» وسيلة موجوديـت انسـان و برپـا بـودن او          « سورة نساء، مال را      5  آية

 :گويد شمرد و مي مي
  . . .والتُؤْتُو السّفَهاء اَموالَكُم الَّتي جعلَ اهللاُ لَكُم قياماً

اموال خود را كه خدا ماية پايداري و برپا بودن شما قـرار داده اسـت                «
 »... سپاريد دست سفيهان ن به

 عاديـات از مـال        سورة 8 سورة ص و     32 بقره،     سورة 180هاي    در آيه 
 .يعني چيز خوب و به دردخور، ياد شده است» خير«عنوان  به

 
 آيا در قرآن از مال مذمت شده است؟

صـورتي    ها از مال به     خوريم كه در آن     در عين حال در قرآن به آياتي برمي       
اي پسـت و نكوهيـده     الهـي آن را پديـده  شود كه گويي اين كتـاب  ياد مي 

هـا بـا افـراط در       دهد كه در آن     ولي دقت در اين آيات نشان مي      . شمرد  مي

 شناخت اسالم     520

 

چـه در ايـن       آن. ارزش گذاردن به مال مبارزه شده، نه بـا اصـل ارزش آن            
 :آيات با آن مخالفت شده عبارت است از

 :دوستي، يعني به ثروت عشق ورزيدن الف ـ مال
در . كنيـد   اين شماييد كه كرامت يتيمان را رعايت نمي       . ستطور ني   نه، اين «

بـراي  (ميراثـي را كـه از ديگـران         . پذيرايي از بينوايان مشوق يكديگر نيسـتيد      
  1».ايد خوريد و دربست دل به ثروت سپرده جا مي ماند يك جاي مي به) يتيمان

 : تجمل استفاده كردن عنوان وسيلة ب ـ از ثروت به
تجمـل ايـن    ) تواننـد وسـيلة     مـي ) (قـدرت (و پسران   ) ثروت(دارايي  «

  اي كه از انسان بماند پـيش        زندگي دنيا و آراستن آن باشند، اما آثار ارزنده        
 2».تر است كردني خدايت پاداشي بهتر دارد و آرزو

اي براي    تواند وسيله باشد، وسيله     بله، مال از نظر اقتصاد اسالمي فقط مي       
اي بـراي     هاي انسـان، وسـيله      تأمين نيازمندي بهروزي، براي بهبود زندگي و      

گير در راه سامان دادن به وضع عمومي مردم و گشودن راه خدا به        تالش پي 
اي براي تجمل و فخرفروشي به ديگران و نه چيزي كـه   روي آنان، نه وسيله 

اگر چنـين شـد،   ). دوستي مال(صورت هدف زندگي درآيد  آوري آن به  جمع
 :اية خوشبختي شود، بلكه عامل بدبختي استتواند م ديگر هرگز نمي

كـس كـه ثـروت        آن. زن اسـت    جـو و طعنـه      كس كه عيـب     واي بر آن  «
توانـد    كند كه ثروتش مي     خيال مي . شمارد  اندوزد و پي در پي آن را مي         مي

 3».نه، نه، بايد او به دوزخ افكنده شود. به او عمر جاويدان بخشد
 :ج ـ ثروتي كه عامل غرور شود

                                                 
 .20 تا 17هاي  سورة فجر، آيه .1
 .46سورة كهف، آية  .2
 .4 تا 1هاي  سورة همزَه، آيه .3
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چـينِ گوشـه و    آن سخن. ارج گوش مده  هر سوگند خود بي    به حرف «
زادة مغـرور و      آن حـرام  ). بخيـل (آن متجاوز گناهكار مانع خيـر       . زن  كنايه

و وقتي آيـات    . كه داراي ثروت و قدرت است     ) بالد  كه به خود مي   (متكبر  
آري، بـه  . هـاي قديمنـد   هـا همـان افسـانه    ما بر او خوانده شود، گويد اين    

 1».مش داغ خواهيم نهادزودي بر خرطو
 : دـ مسابقه در كسب ثروت و قدرت

هـاي پـرارج و    اي در راه هـدف   صورت وسـيله    ثروت و قدرت بايد به    
كار افتند، تا در جاي خود قرار گيرند، وگرنه، اگر            جاويد زندگي انساني به   

هـا در ميـدان       صورت هدفي براي مسابقة انسان      از اين حد فراتر روند و به      
توانند ماية دلخوشـي      كشانند و تنها مي     ند، بشر را به پستي مي     زندگي درآي 

 :چند روزة او در اين دنيا باشند
دست، سراسـر بـازي و سـرگرمي،     بدانيد كه اين زندگي روزمره و دم     «

  2»... تجمل و فخرفروشي و مسابقه در ثروت و قدرت شخصي است 
 : ـ ثروتي كه انسان را از ياد خدا غافل كنده

خود انسـان را از يـاد خـدا و يـاد           به ثروت و قدرت، خودبه    دلبستگي  
هاسـت غافـل و    هاي واال و جاويدي كه انسانيت انسان در گـرو آن          ارزش

سـازد، حـالتي كـه هرگـز          كند و به زندگي روزمره سرگرم مـي         خبر مي   بي
 :دار و باايمان نيست شايستة انسان هدف

تتان شـما را از يـاد       منديـد، ثـروت و قـدر        اي كساني كه از ايمان بهـره      «
 3».راستي دچار خسارت شده است خداي باز ندارد، كه هر كه چنين كند، به

                                                 
 .15 تا 10هاي  سورة قلم، آيه .1
 .20سورة حديد، قسمتي از آية  .2
 .9قون، آية سورة مناف .3
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، يعنـي   »فتنـه «عنـوان     به همين جهت است كه قرآن از مال و ثروت به          
آزموني براي خود انسـان، كـه        1.كند  اي براي آزمودن انسان، ياد مي       وسيله

يگران، كـه بـه صـاحب       همچنين آزموني براي د   . كند  با اين وسيله چه مي    
. دهند  نگرند و در برابر او چه واكنشي نشان مي          اين وسيله با چه ديدي مي     

گذارنـد؟ در ايـن       آيا به او صرفاً به خاطر داشتن ثروت احترام خاص مـي           
 :فرمود) ع(علي. اند صورت دوسوم دين و ايمان خود را در اين راه باخته

 .هب ثُلْثادينِهمنْ اَتَي غَنياً فَتَواضَع لِغِناه، ذَ
 به خاطر ثروتش فروتني و احترام        هر كه در برابر يك ثروتمند، صرفاً      «

 2».نشان دهد، دوسوم دينش از دست رفته است
 
 تملك
بـيش    و  هـاي گونـاگون اقتصـادي قـديم تملـك ارزش و اعتبـاري كـم                 در نظام 

توانسـت در امـوال خـود هرطـور         نامحدود داشت، كه بر مبنـاي آن مالـك مـي          
 .رو ببيند اي روبه مالحظه كه خود را با محدوديت قابل آن خواهد تصرف كند بيب

 اساسي بـراي     داري جديد، مسأله    داري و سرمايه    سرمايه  هاي نيمه   در نظام 
قيد و بنـد در مصـرف آن در راه             آزادي بي   صاحبان سرمايه افزايش درآمد و    

دست آيد   راه بههاي شخصي است و اين مسأله كه اين درآمد از چه      خواسته
شود،  هاي فردي تلقي مي جا در آزادي و در چه راه مصرف شود، دخالتي نابه
داران اصطكاكي پيش آيد كـه در ايـن           مگر در مواردي كه ميان منافع سرمايه      

 آيد، امـا نـه در جهـت مصـالح           وجود مي   صورت مقررات و قيدوبندهايي به    
                                                 

 .15 و سورة تغابن، آية 28سورة انفال، آية  .1
 .9سورة منافقون، آية  .2
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ان دادن بـه تقسـيم      عالية عموم مردم، بلكه در جهـت شـكل دادن و سـام            
ها ميدان جهش و جوشش اقتصـادي   در اين نظام. دارها  ثروت ميان سرمايه  

از طبقـات  . دار به خـوبي بـاز اسـت        به روي يك طبقه، يعني طبقة سرمايه      
ديگر اجتماع نيز معموالً كساني از اين ميدان باز، كم يـا بـيش برخـوردار                

اي انجـام    خدمات شايسـته دار شوند كه در راه تأمين منافع طبقة سرمايه  مي
تر كردن طبقات ديگر جامعـه        دهند، هر چند اين خدمات به قيمت محروم       

هـاي    اي كه طـرح     صورتي نامرئي در محدوده     اما عموم مردم، به   . تمام شود 
مانند، يعني در حقيقت ميـدان        داري برايشان در نظر گرفته مي       كلي سرمايه 

شـوند در    ت و عمالً ناچار مي    ها باز نيس    پيشرفت اقتصادي چندان براي آن    
 .اند ها برايشان در نظر گرفته همان راهي افتند كه طراحان اين طرح

هاي اشتراكي موجود، در بيشتر مـوارد، تملـك بـا بسـياري از                در نظام 
در . هاي آن از اشخاص گرفته و عمالً به دولت منتقل شـده اسـت               ويژگي

داري فـراوان      نظـام سـرمايه    هاي اقتصادي، كـه در      عدالتي  ها از بي    اين نظام 
اي كاسته شده، ولي همراه بـا آن قسـمتي از             مالحظه  صورت قابل   است، به 
هاي طبيعي انسان بر كار و كوشش هر چه بيشتر نيـز از ميـان رفتـه             انگيزه
 .است
 

 تملك در نظام اسالمي
تـوان    در نظام اسالمي تملك آهنگ خاصي دارد كه بـه كمـك آن هـم مـي                

ــياري از آ  ــوي بس ــام   جل ــي در نظ ــت شخص ــامطلوب مالكي ــار ن ــاي  ث ه
هـاي شخصـي      داري را گرفـت، و هـم انگيـزه          داري و سـرمايه     سـرمايه   نيمه
 .انگيز بر كار و كوشش اقتصادي در افراد را تا حدود زيادي حفظ كرد شوق

 :در تملك به مفهوم اسالمي آن سه شرط اساسي منظور شده است
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آمده باشد، يعني از راهي كه      به دست   » حالل«كه، مال از طريق       اول آن 
 .با هيچ يك از قواعد صريح اسالمي مخالف نباشد

» ضـرري «كه، ايجاد و ادامة اين تملـك و اختصـاص مسـتلزم        دوم اين 
 .براي ديگران نباشد

كه اين تملك مستلزم هيچ نـوع ابطـال حـق يـا اسـتقرار امـر             سوم اين 
 .باطلي نباشد

 را از كسـي خريـداري كنـد،    چه كسي مالِ دزديده شـده      بنابراين چنان 
اطالع باشـد، بـاز مالـك آن مـال محسـوب              اگرچه از اصل سرقت هم بي     

چه   طور آن   همين. دست نيامده است    زيرا اين مال از راه حالل به      . شود  نمي
دست آمده، مال و ملك شـخص   از راه كالهبرداري، تدليس يا اكراه غير به      

يا اگر فرد يا گروهـي      .  بدهد تواند آن را به ديگري        شود و نمي    شمرده نمي 
دسـت آورنـد،      از راه واگذار كردن منابع ملي ثروت به ديگـران پـولي بـه             

 .مالك آن پول شناخته نخواهند شد
 

 منابع طبيعي ثروت
هـاي تعـاليم      ترين بخش   ها از مهم    شناخت منابع طبيعي ثروت و احكام آن      

عميقـي كـه در    تـأثير   قسمتي از اين منابع، بـا همـة  . اقتصادي اسالم است  
ها دارند، در خارج از زمين، كه محل سكونت آدميان اسـت،            زندگي انسان 

قرار دارند، مانند خورشيد كه منبع حرارت و نور براي زمين و ساكنان آن              
همچنين ماه كه از نور و آثار ديگـر آن از           . و بسياري ديگر از كرات است     
وا و ابر و ستارگان كـه     نيز ه . شويم  مند مي   قبيل جزر و مد آب درياها بهره      

 .ها دارند تأثير فراوان در زندگي انسان
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هـا بـراي اسـتفادة همـة          منـدي   بديهي است اين دسته از منافع و بهـره        
هـا   هـا را نـدارد و خـدا از آن    آفريدگان خداست و كسي حق انحصـار آن       

 .ها عطا شده است ياد كرده است  انسان عنوان نعمتي كه به همة به
ز اين منابع كه مستقيماً در دسترس بشر است عبارت          يك قسمت ديگر ا   

هـا آب اسـت    چه در سطح زمين قرار دارد كه بخش مهمي از آن         است از آن  
هاست و  قسمت ديگر، سـطح         ها و درياها و رودخانه      صورت اقيانوس   كه به 

 درصد تمام سطح زمين را تشـكيل        27باشد كه حدود      هاي زمين مي    خشكي
هـا و   ات و معادن و ذخايري كه در اعماق اقيـانوس      و نيز موجود  . داده است 

. اند و سهمي مـؤثر در زنـدگي آدميـان دارنـد             ها نهفته   درياها يا در سينة كوه    
 .هاي موجود در كرة زمينند هاي اصلي ثروت ها سرچشمه اين

طور كه در بحث مالكيت اشاره شـد، مالكيـت اصـلي و حقيقـي               همان
ها، همـه بـا خداسـت و           خود انسان  ها و همچنين مالكيت وجود      اين  همة  

نبايد فراموش كرد كه اختيار استفاده از اين منابع تنها در حـد اسـتفاده در                
وجه نبايـد در حيطـة        راه مصالح بشري به ما داده شده و اين منابع به هيچ           
اي خـاص درآينـد و        انحصار شـخص يـا اشـخاص يـا طبقـه يـا جامعـه              

 .ها محروم گردند هاي ديگر از آن انسان
بـه  » زمـين، آب و معـدن     «در اين مبحث به نظرات اسـالم راجـع بـه            

 .شود عننوان منابع طبيعي ثروت اشاره مي
 

 زمين 
در تعـاليم اقتصـادي    . ترين منابع طبيعي ثروت زمـين اسـت         يكي از پرارج  

 .ها آشنا شد اسالم دربارة زمين مطالب جالبي است كه بايد با آن
 

 زمين از نظر مالكيت
 :شود ين از نظر مالكيت به سه نوع اصلي تقسيم ميدر اسالم زم

 شناخت اسالم     526

 

 .هايي كه ملكِ جامعه است ـ زمين1
 .هاي كه ملك دولت است ـ زمين2
 .هايي كه ملك شخصي است ـ زمين3
 
 هايي كه ملك جامعه است زمين
ها به هيچ عنوان قابل خريد و فروش نيسـتند، يعنـي حتـي                گونه زمين   اين

هـاي آبـادي       زمين  همة. ه اشخاص بفروشد  ها را ب    دولت هم حق ندارد آن    
كه بـه دسـت بشـر آبـاد شـده و از راه جهـاد اسـالمي در قلمـرو اسـالم            

تواند حتـي     شوند و اَحدي نمي       اسالمي شمرده مي    اند، ملك جامعة      درآمده
هـا را بـه    حكومت اسالمي اين زمين. ها را بخرد يا بفروشد       يك متر از آن   

قسمتي . برداري كنند   ها بهره   رد تا از آن   سپا  دست اشخاص يا مؤسسات مي    
انـد    هايي كه خرج كـرده      اند يا پول    از درآمد را در برابر زحماتي كه كشيده       

براي خود بردارند و قسمت ديگر را به خزانة جامعة اسالمي بدهند تا بـه               
به اين قسمت از    . وسيلة حكومت اسالمي در راه مصالح امت صرف شود        

 .گويند مي» خَراج«درآمد كه سهم امت است 
 : پرسيد )ع(از امام صادق» حلَبي«. النهرين از اين قبيلند هاي آباد بين زمين

 »النهرين چگونه است هاي بين وضع زمين«
 :امام فرمود

 مسلمانان است، مسـلمانان امـروز، كسـاني كـه از      ها مال همة  اين زمين «
 ».اند  دنيا نيامدهها كه هنوز به شوند و آن اين پس به امت اسالمي ملحق مي

هـاي خـراج،      دربارة خريد و فـروش زمـين      ) ع(از امام صادق  » اَبابرْده«
گيـرد،   ها را براي جامعه مي هايي كه دولت مقداري از درآمد آن   يعني زمين 
 :آن حضرت فرمود. سؤال كرد
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 ».ها متعلق به همة مسلمانان است ها را بفروشد؟ اين كيست كه بتواند آن«
زميني خريـد تـا آن را   » فُرات«مردي در كنار   » عمر «در زمان حكومت  

پس از معامله، موضوع را بـه اطـالع عمـر     . صورت باغ شخصي درآورد     به
 :عمر از او پرسيد. رساند

 اي؟ ـ از چه كسي خريده
 ».ـ از صاحبانش

همين كه مسلمانان مهاجر و انصار به مجلس عمر حاضر شدند، به آن             
 :مرد رو كرد و گفت

 اي؟ ها خريده هايند صاحبان آن زمين، آيا از اين ـ اين»
 ـ نه

 ».اند برگردان و پولت را بگير ها كه به تو فروخته همان ـ بنابراين، زمين را به
 :ها همواره بايد به جهات زير توجه شود  اين زمين دربارة

ها تا ابد ملك جامعة اسالمي است و به هيچ عنـوان ملـك                ـ اين زمين  
 .شود شخصي كسي نمي

 .توان انجام داد ها نمي اي روي اصل اين زمين گونه معامله ـ هيچ
ـ حكومت اسالمي كه مسئوليت حفظ مصالح عمومي امت اسـالمي را   

برداري صحيح از اين سرماية ملـي   بر عهده دارد، بايد مراقب آبادي و بهره   
ها  برداري از آن    هاي اجرايي را براي بهره      باشد و در هر زمان بهترين روش      

 .آيد صرف مصالح همة امت كند انتخاب و درآمدي را كه به دست مي
 
 هايي كه ملك دولت است زمين
هايي كه به طور طبيعي آبادند، از قبيل           زمين  هاي آباد نشده و همة       زمين  همة

 دولـت اسـالمي   . شـوند     ها و مراتع، ملك دولت اسالمي شـمرده مـي           جنگل

 شناخت اسالم     528

 

طور كه وظيفة زمامداري و مسـئوليت او   ها آن   اين زمين   وظيفه دارد دربارة  
كند، عمـل      بشري ايجاب مي    هاي آيندة جامعة    در برابر نسل كنوني و نسل     

هر جا مصلحت امت ايجاب كند كه اصل زمين را به فرد يا گروهـي               . كند
واگذار كند، واگذارد، و هر جا مصلحت امت ايجاب كنـد اصـل زمـين را       

 امت، نگه دارد و تنها حق آباد كردن         همچنان در اختيار دولت، يعني براي     
 .برداري از آن را به فرد يا گروهي بدهد و بهره
 
 هايي كه ملك شخصي است زمين

كند، اگر شخصاً تصميم بگيرد     كسي كه در يك منطقة غيراسالمي زندگي مي       
چـه قبـل از       مسلمان شود و به جامعة اسالمي بپيوندد، حق مالكيت او بر آن           

بنـابراين اگـر   . شود ول و چه غيرمنقول، محترم شمرده مي     اين داشته، چه منق   
 . مالك زميني بوده، حاال هم همچنان مالك آن شناخته خواهد شد

اگر حكومت اسـالمي در مـوردي مصـلحت امـت اسـالمي را در ايـن                 
تشخيص دهد كه قطعه زميني را به فـرد يـا شـركتي واگـذار كنـد، در ايـن                

 .شود ت، مالك شخصي آن زمين ميحالت شخص مستقالً، يا از طريق شرك
كنيد زمينة مالكيت شخصي نسبت بـه اصـل           طور كه مالحظه مي     همان

توان گفت كه در      زمين در نظام اقتصادي اسالمي بسيار محدود است و مي         
اسالم اين منبع بزرگ و همگاني ثروت، همواره ملك غيرشخصي خواهـد   

 .بود
 

 ع ثروتبرداري از مناب احياي موات؛ تشويق به بهره
بـرداري از منـابع        بهره  يكي از مسائل مورد توجه در اقتصاد اسالمي مسأله        

از نظر اسالم چيزهايي كه ممكن است با انجـام دادن كـاري             . ثروت است 
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 توليد مـواد مـورد       تري شوند و وسيلة     ها تبديل به اشياي با ارزش       روي آن 
 و هـركس در  1دنياز افراد جامعه قرارگيرند نبايستي مهمل و معطـل بماننـ          
 .حدود توانايي خود مكلف است در آباداني زمين بكوشد

و بـه  » زمين مرده «يعني  » موات«در فقه اسالمي به زمين آباد نشده زمين         
. شـود   گفتـه مـي   » زنده كردن زمين مرده   «يعني  » احياي موات «آباد كردن آن    

سـالم حـق   ها اقدام نمايد از نظر ا براي كسي كه به آباد كردن اين قبيل زمين        
 :شود، چنان كه از پيغمبر اسالم رسيده است كه خاصي در نظر گرفته مي

»لَه ضاً فَهِييي اَرنْ اَحم.    « 
 2.»هركس زمين بايري را آباد كند آن زمين از آن اوست«

 :و نيز آن حضرت فرموده
  ».قُّ بِها و هِي لَهم اَحيوا شَيئاً مِنَ الْاَرضِ و عمرُوها فَهم اَحاَيّما قَومٍ«
هر جمعيتي كه قسمتي از زمين را آباد سازند نسبت بـه آن سـزاوارتر    «

 3».از ديگرانند و آن زمين از آنان خواهد بود
بود نقل كرده كه من بـا چنـد نفـر           » اَسمر«يكي از مسلمانان كه نامش      

 :ديگر نزد پيامبر بوديم و ايشان فرمودند
استفاده افتاده است بپردازد و كسـي         ميني كه بي  هركس به آباد كردن ز    «

 ».بر او براي اين كار سبقت نگرفته باشد آن زمين از آن او خواهد بود
بعد از اين گفتار پيغمبر روح فعاليت چنان در مردم برانگيخته شد كـه              

رفتنـد تـا بـه تناسـب          ها رو به صحراها مـي       مرتباً به قصد آباد كردن زمين     
 . را مشخص كنند و به آباداني آن بپردازندامكانات خود زميني

                                                 
 .. . .او شما را در زمين پديد آورد و به آباداني آن دعوت كرد : به گفتة قرآن .1
 .وسائل، احياء موات .2
 .، باب احياء ارض الموات5فروع كافي، ج  .3
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گونه اراضـي كـه قابـل         بديهي است داشتن اين چنين حق در مورد آن        
تـر شـوند    شود كه مردم به كار و تالش راغب   آباد شدن هستند موجب مي    

 .و سطح اشتغال و توليد باال رود
 

 )چين كردن تحجير ـ سنگ(گذاري مقدماتي براي احيا  عالمت
مين، چه از راه كشاورزي، چه از راه ساختمان و ايجـاد مسـكن              آباد كردن ز  

كشد و كـاري   خود مدتي طول مي هاي ديگر، خودبه  يا محل كار و چه از راه      
گيريد يك هكتار زمين      مثالً شما تصميم مي   . نيست كه يك روزه انجام گيرد     

 رويـد، جـاي مناسـبي را        باير را به باغ يا كشتزاري تبديل كنيد، به صحرا مي          
كنيد و در صدد فـراهم كـردن وسـايل            براي اين كار شناسايي و انتخاب مي      

روشن است كه اين كارها بايـد در فرصـت          . آييد  الزم براي آباداني آن برمي    
اگر در همين مدت كه شما در پي فـراهم كـردن وسـايل          . كافي انجام پذيرد  

شـما را   آباداني آن زمين هستيد، يك نفر ديگر برود، همان زمين مورد نظـر              
خواهد انتخاب كند و به آباد كردن آن دست زند، تكليف             براي كاري كه مي   

شما چه خواهـد شـد؟ بـراي جلـوگيري از چنـين پيشـامدها در مقـررات                  
خواهد به احيا و آبـاداني        بيني شده كه هركس مي      اقتصادي اسالم چنين پيش   

زميني دست زنـد، بايـد نخسـت آن زمـين را بـا سـنگ يـا بـا چيـز ديگـر            
گذاري او نسبت به اين زمين حق تقـدمي           با اين عالمت  . گذاري كند   المتع

توانند در همان اثنـا كـه او در پـي فـراهم كـردن                 كند و ديگران نمي     پيدا مي 
گذاري در ايـن   تأثير اين عالمت  . وسايل كار است، در آن زمين تصرف كنند       

 الزم راستي او در پي فراهم كـردن وسـايل      حق تقدم در صورتي است كه به      
هايي كه صرفاً بـه منظـور دسـت           گذاري  عالمت. براي عمران آن زمين باشد    

 هاي بـاير در جهـت محـروم كـردن يـا محـدود كـردن           گذاشتن روي زمين  
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ديگران باشد يا صرفاً به اين منظور صورت گيرد كه از ديگران پولي بگيرند              
 .اردنظر كنند، ارزش قانوني ـ اسالمي ند و ايشان از حق تقدم خود صرف

 
 حكم معطل نگاه داشتن اراضي قابل استفاده از نظر اسالم

اگر كسي مدتي اراضي قابل استفاده را رها سازد و به آباداني آن اقدام ننمايـد آن                 
شـود و   دار آبـاداني آن مـي   ها از دست او خارج شده و به ديگري كه عهده      زمين

 :م هفتم روايت شده استچنان كه از اما. گردد امكان آن را نيز دارد، واگذار مي
.  روزي بندگان قـرار داده اسـت        زمين از آن خداست كه آن را وسيلة       «

بنابراين هركس زميني را سه سـال متـوالي بـدون علـت، معطـل و بـدون         
 1».شود استفاده بگذارد، از دست او خارج شده و به ديگري محول مي

 شود كه، بنابراين روشن مي
 .حب اراضي بايري را كه آباد كرده است دارداوالً، آبادكنندة زمين حق تصا

كـس حـق      ثانياً، بدون كار كردن و ايجاد آباداني در زمـين بـاير، هـيچ             
 .كند تا ادعاي مالكيت كند خاصي نسبت به آن پيدا نمي

گذاري براي تصاحب اراضي بـاير        ثالثاً، صرف تصرف سطحي و عالمت     
 .يدي در آن صورت گيردكافي نيست بلكه بايد كاري از نظر اقتصادي و تول

كننـده ايجـاد حقـي        رابعاً، در اثر آباد ساختن اراضي موات بـراي آبـاد          
شود كه تا وقتي كه آن را به حـال آبـاداني اداره       نسبت به آن زمين پيدا مي     

 .شود مند مي  كند از منافع آن بهره مي
 انـد،  هاي مختلف روي اراضي باير دست انداختـه      بنابراين كساني كه از راه    

 هـا كننـد و صـرفاً بخواهنـد از راه فـروش              كه اقدامي براي آباد كردن آن       آن  بي
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سـازي   ها براي زراعت يا خانه     واقعي آن زمين    كنندة  ها به كساني كه آباد      آن
 آوردند، كارشان حـرام      دست  زحمتي به   يا نيازهاي ديگر هستند، ثروت بي     

هـا جلـوگيري    نو برخالف موازين اقتصادي اسالم است و بايـد از كـار آ        
 .شود

هاي آباد شده هم اگر       گذاري شده، بلكه زمين     هاي عالمت   نه تنها زمين  
كه منتظر  آن ها بپردازند، بي ويران بيفتند، ديگران حق دارند به آباد كردن آن       

 . اول بمانند كنندة نظر آباد
 . شود نقل كرديم شامل اين مورد هم مي) ع(روايتي كه از امام هفتم

 :توجه شود) ع(ين به روايت زير از امام ششمعالوه بر ا
اي رود، نهرهاي آن را الروبي كند و بـه            هركس به سراغ زمين ويرانه    «

اگر اين زمين   . آباداني آن بپردازد، فقط وظيفه دارد كه زكات آن را بپردازد          
قبالً در دست ديگري بوده و آن را بدون استفاده انداخته و رفته تا ويـران                

شود،  يد و بخواهد زمين را بگيرد، چنين حقي به او داده نمي         شده، حال بيا  
 ».زيرا زمين از آن خدا و از آن كسي است كه آن را آباد سازد

شهيد ثاني كه از فقهاي بزرگ شـيعه در قـرن دهـم هجـري اسـت در         
 :گويد كتاب مسالك مي

زميني كه يك نفر آباد كرده ولـي مـدتي آن را انداختـه تـا رو بـه                   ... «
ي گذارده، در آغاز كه آباد نبود، براي همه مباح بـود، حـاال هـم كـه                  ويران

دوباره از آبادي افتاده، به همان حالت برگشته و باز براي همه مباح شـده،         
چه موجب مالكيت آن شخص نسبت به اين زمين بود آباد كـردن               زيرا آن 

آن بود، حاال كه آن را ويـران انداختـه، ديگـر مـوجبي بـراي مالكيـت او                   
 ».مانده، بنابراين ديگر او مالك آن نيستن
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 آب
 هر موجود زنـده و يكـي از منـابع بسـيار              هاي اولية   آب يكي از نيازمندي   

 .پرارزش طبيعي از نظر كشاورزي و صنعت است
 :اند ها به دو دسته تقسيم شده در اقتصاد اسالمي آب

 .اند صورت طبيعي دردسترس بوده و قابل استفاده هايي كه به ـ آب1
هـا   صورت طبيعي دسترس نيستند و براي اسـتفاده از آن  هايي كه به  ـ آب 2

 .بايد چاه، آبروهاي زيرزميني يا نهر ايجاد كرد
 

 اند صورت طبيعي دردسترس بوده و قابل استفاده هايي كه به آب
 تواند از آنها اسـتفاده كنـد و هـر    كس مي ها از اموال عمومي هستند، همه      آباين  

 .شود بردارد، مالك آن شناخته ميمصرف خودو استفاده  را برايكه مقداري ازآن
شيخ طوسي ـ از فقهاي بزرگ شيعه در قرن پنجم هجري ـ در كتـاب    

 : مبسوط گويد
هـايي نظيـر دجلـه و         هاي مباح؛ ماننـد آب دريـا و آب رودخانـه            آب«

هـاي بـاير      هايي كـه در كـوه يـا دشـت يـا در زمـين                فرات، و آب چشمه   
ح و از اموال عموميند و به اتفـاق علمـاي اسـالم هـركس               جوشند، مبا   مي
هر صورت كـه مايـل باشـد          ها كه بخواهد و به      تواند از هر مقدار از آن       مي

 نقل   )ص(عباس از پيامبر خدا     استفاده كند، به دليل خبري كه به وسيله ابن        
همة مردم در   . نارِاَلْماءِ والْكَلَأِ والّ  : اِنَّ النّاس شُرَكاء في ثَالثٍ    : شده است كه  

 ».آب، علف مراتع و مواد سوختني: سه چيز شريكند
 
 صورت طبيعي دسترس نيستند هايي كه به آب
ها بايـد     صورت طبيعي در دسترس نيستند و براي استفاده از آن           هايي كه به    آب

 هـاي بـزرگ كـه       هاي رودخانه   هاي زيرزميني، يا آب     آب(چاه زد يا قنات كند      
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هـاي آبرسـاني احـداث كـرد، در           ها بايد نهرها و كانال      نبراي استفاده از آ   
اند و به همـين جهـت قابـل           اقتصاد اسالمي از اموال عمومي شناخته شده      

خريد و فروش نيستند با اين تفاوت كه كسي كه چاه زده، قنات كنـده يـا             
كشي كرده، به احترام كاري كه براي دسترسي بـه ايـن منبـع طبيعـي                كانال

استفاده از اين چاه، قنات يا نهر، بر ديگران حق تقدم دارد،            انجام داده، در    
يعني تا وقتي كه او براي مصرف شخصي، آب دادن به دام يا زراعـت يـا                 
استفادة صنعتي، به آب چاه، قنات يا نهري كـه احـداث كـرده نيـاز دارد،                 

اي   ولي همين كه او بـه انـدازه       . توانند مزاحم استفادة او شوند      ديگران نمي 
 ديگـران را   ياز داشت استفاده كرد، ديگر حـق نـدارد جلـوي اسـتفادة      كه ن 

 .ها پولي مطالبه كند بگيرد يا از اين بابت از آن
 :باره چنين گويد شيخ طوسي در مبسوط در اين

شـود، نتيجـة ايـن        گوييم شخص مالك چاه مـي       در مواردي كه مي   ... «
اي كه     به اندازه  مالكيت همين اندازه است كه او نسبت به آب آن چاه فقط           

براي نوشيدن يا آب دادن به دام يا زراعـتش نيـاز دارد، بـر ديگـران حـق               
بنابراين اگر آب بيش از مقدار مورد نياز او باشد، بر او واجـب       . تقدم دارد 

است كه آن را به رايگان در اختيار كساني بگذارد كه براي نوشيدن يا آب               
 ».ددادن به دام يا زراعت به آن احتياج دارن

باره نقل شده     در اين ) ع(دليل اين مطلب روايتي است كه از امام ششم        
 :است
الشرب يا بسـتن      فروش آبي را كه شخص از راه حق       ) ص(پيامبر خدا «

سدي بر روي رودخانه براي سوار شدن آب بر زمـين زراعـت در اختيـار     
بنـابراين آن را مفـروش،   . گرفته، ولي خود به آن نياز نـدارد، قـدغن كـرد     

 ».لكه رايگان در اختيار همسايه يا برادرت بگذارب
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 معادن
  قسـمت عمـدة   . يكي ديگر از منابع پرارزش طبيعي ثـروت معـدن اسـت           

معادن طبيعي در زمين و در خشكي اسـت و قسـمتي ديگـر در آب و در                
تـوان گرفـت،      امالح و مواد شيميايي گونـاگوني كـه از آب مـي           . فضاست

هـا آب     رسد و نظاير اين      راه فضا به ما مي     استفاده از انرژي خورشيد كه از     
 .صورت معادن ارزندة ثروت درآورده است و فضا را به

در اقتصاد اسالمي معادن، از هر قبيل كه باشند، بـه هـيچ صـورت بـه                 
. آيند و همواره ملـك جامعـه خواهنـد بـود            ملكيت شخصي افراد در نمي    

در مـورد  معـادني   دهد كه اين نظـر      مراجعه به كتب فقه اسالمي نشان مي      
هاي پردامنه و نظـاير آن قابـل          صورت طبيعي و بدون نياز به حفاري        كه به 
اين نظر  . اند، مورد قبول عموم فقها و دانشمندان اسالمي است          برداري  بهره

ها بـه حفـاري پردامنـه و نظـاير آن             برداري از آن    در مورد معادني كه بهره    
هاي برجسته است و محقق ثاني      نيازمند است نيز مورد قبول بسياري از فق       
 1.آن را نظر غالب فقهاي شيعه دانسته است

 
 استفاده از منابع طبيعي: نقش اقتصادي كار يا نيروي انساني

هاي گذشته به اين نتيجه رسيديم كه برطبق تعاليم اقتصادي اسالم،             در بحث 
نهاده آفريدگار جهان منابع طبيعي فراوان در زمين و آسمان در اختيار انسان             

آفرينش ايـن منـابع و      . و همة امكانات زندگي را برايش فراهم ساخته است        
ها بـراي   ها براي بشر، بدون شك براي آن است كه از آن          در اختيار نهادن آن   

 هـا دلخـوش     كه فقط بـه تماشـاي آن        زندگي هر چه بهتر استفاده كند، نه آن       
                                                 

 .المقاصد  كتاب جامعرجوع شود به .1
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از پيـامبر   . دنيـا شـود   ها به رهبانيت پردازد و تـارك          اعتنا به آن    باشد يا بي  
 :روايت شده كه فرمود) ص(اكرم

 .ال رهبانيّةَ فِي الْاِسالم
 ».در اسالم رهبانيت و تارك دنيا شدن وجود ندارد«
 

 كار كليد استفاده از منابع طبيعي است
خود مسـتلزم     استفاده از منابع سرشار و پرارزش طبيعت براي هركس خودبه         

انسـان  .  كاري كنـد و بـه تالشـي پـردازد          آن است كه به خود حركتي دهد،      
گـذرد،    اي را در نظر آوريد كه از كنار چشمة آب زالل و گوارايي مـي                تشنه

اين چشمة زالل براي استفاده و رفع تشنگي او آفريده شده امـا چـه وقـت                 
شود؟ وقتي كه الاقل دستي به سوي آب برد، كفـي از              تشنگي او برطرف مي   

اي را در نظر آوريد كه از كنار يك درخت            رسنهانسان گ . آن بردارد و بنوشد   
اي اسـت كـه    هـاي بلـوط غـذاي طبيعـي آمـاده      دانه. گذرد جنگلي بلوط مي  

كه الاقل دستي دراز كند،  تواند گرسنگي او را برطرف كند، اما به شرط آن مي
بنابراين كليـد اسـتفاده از منـابع طبيعـي          . دانة بلوطي را بچيند و به دهن برد       

 .هاي رحمت پروردگار است،كار است و كار ه تعبير قرآن خزانهثروت، كه ب
 

 مالكيت در پرتو كار
وقتي آن انسان تشنه و گرسنه دست به سوي چشـمه بـرد و كفـي از آب                  
چشمه برداشت، يا دست به سوي درخت بلـوط دراز كـرد و چنـد دانـه                 
بلوط چيد، جا دارد به او اين حق را بدهيم كه آن يـك مشـت آب يـا آن                 

هاي بلوط متعلق به خود او باشد و ديگر كسي حق نداشـته باشـد آن                  نهدا
اين حق و اين پيوند ميـان انسـان   . را از دستش بربايد و از آن استفاده كند    

 .و بازده كاري كه كرده، همان پيوند مالكيت است
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آيـد كـه مالكيـت        دست مي   از بررسي تعاليم اقتصادي اسالم اين اصل به       
آيد؛ كاري كه انسان بر روي منابع طبيعي انجـام       دست مي   هتنها در پرتو كار ب    

مـثالً  . دهد، خواه كاري سنگين و سازنده باشد خواه بسيار ساده و آسـان              مي
همين اندازه باشد كه چيزي را از يك منبع طبيعي برگيرد، نظير برداشتن يك 
كف آب از دريا، نهر يا چشمه، برچيدن چند دانه ميوه از درخـت جنگلـي،                

ها كه  گرفتن يك بوتة خار از بيابان، برگرفتن يك پرنده از هوا و نظاير اين           بر
در اقتصاد اسالمي اگر كسي از . شود گفته مي» حيازت«در فقه اسالمي به آن    

شود ـ  چيزي   گفته مي» مباحات«منابع طبيعي ـ كه در اصطالح فقهي به آن  
ق به او باشد تـا در       ، به اين منظور كه متعل     )حيازت كرد (براي خود برداشت    

 .شود وقت نياز از آن استفاده كند، اين چيز مال او شناخته مي
يابي انسان بر يك منبع طبيعي در برخي موارد به ايـن آسـاني و                 دست

سادگي نيست، بايد مدتي فكر و بازوي خويش را بـه كـار انـدازد تـا بـر                   
وي خواهـد امـا آب ر       تشنه اسـت و آب مـي      . خواهد دست يابد    چه مي   آن

زمين نيست بلكه زير زمين است، پس بايـد چـاهي بكنـد، دلـو و طنـابي          
اي بسازد و بـه كمـك آن      فراهم كند و آب را از چاه بيرون بكشد يا تلمبه          

هـا را از زيـر بـه هـم         هاي متعدد بكند و آن      از چاه آب بيرون آورد يا چاه      
نـي  قدر پيش برود تـا آبـي كـه در آن آبـراه زيرزمينـي، يع      وصل كند و آن 

 .قنات، جريان يافته است، به روي زمين برسد
گونه كارها، ناچار بايـد بـراي او حقـي در نظـر               براي تشويق انسان به اين    

فراوردة كارش را متعلق به خودش شناخت و به او اين اطمينان را داد              . گرفت
كه هر قدر بيشتر زحمت بكشد و فكر و بازويش را بهتر به كار اندازد، دستش    

شـود بايـد بـه همـة      البته در اين حق كه به او داده مـي       .  بازتر است  در زندگي 
 اشد كه بـه رسـميت شـناختن   ـوجه شود و چنان نب    ـها ت   جوانب زندگي انسان  
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اين حق براي او از يك طرف ماية تشويق او به كار و فعاليـت باشـد و از           
كشي سـتمگرانة     اي براي بهره    اي براي طغيان او و زمينه       طرف ديگر وسيله  

 .ها از كار و زندگي او از ديگران و در نتيجه موجب دلسردي آن
كـه مالكيـت شخصـي انسـان را بـر             به همين جهت اسالم در عين آن      

هـايي هـم      محصول كارش پذيرفته، در عين حال آن وظايف و محدوديت         
 .براي او قائل شده است

 

 مندي در پرتو كار بهره
  آيد كه بهرة    دست مي   اصل به از بررسي مجموع تعاليم اقتصادي اسالم اين        

كـس حـق نـدارد از دسـترنج           هيچ. هركس در زندگي در گرو كار اوست      
از رسـول   . كه خود كار مفيدي انجام داده باشـد         آن  ديگران زندگي كند، بي   

 :نقل شده كه فرمود) ص(خدا
 . منْ اَلْقي كلَّه علَي النّاسملْعونٌ

 خـويش را بـر دوش       از رحمت خدا دور باد هركس كه بـار زنـدگي          «
             1».مردم افكند
روايـت شـده كـه يكـي از هـوادارانش از او          ) ع(المؤمنين علـي    از امير 

المال چيـزي بـه او    كمك مالي خواست و توقع داشت آن حضرت از بيت      
 :بدهد، اما در پاسخ او فرمود

آورد  اين مال نه از من است نه از تو، اين بـازده نبـرد مسـلمانان و ره             «
اي   اي، بهـره    ها شركت داشـته     اگر در اين نبرد با آن     . هاست  مشيرهاي آن ش

هاست براي دهان   ها خواهي داشت وگرنه چيزي كه دسترنج آن         در حد آن  
 2».ديگران نخواهد بود

                                                 
 .18، ص 12وسائل، ج  .1
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مخالفت اقتصاد اسالمي با بهرة بدون كار هم از آن جهـت اسـت كـه                
شود و لقمه ناني    دهند ضايع ن    اوالً، حق كساني كه تن به كار و زحمت مي         

دسـت    هاي زحمتكش محبوب خدا از دسـترنج خـويش بـه            كه اين انسان  
شـان شـود، بـه حلقـوم          كه نصـيب خـود و خـانواده         جاي آن   آورند، به   مي

كـارگي كـه      كاري و بـي     پرور نرود و ثانياً، بي      كار و تن    آزمندان زورگو، بي  
ست بوجود  هاي بسيار مؤثر در پيدايش فساد ا        آفت فضيلت و يكي از مايه     

 .كشاند كند و هم جامعه را به تباهي مي مقدار مي نيايد زيرا هم فرد را بي
 :روايت شده كه فرمود) ع(از امام هفتم

 .اِنَّ اهللاَ عزَّوجلَّ يبغِض الْعبد النَّوام الْفارِغَ
 1».كار پرخواب است خداي عزوجل دشمن بندة بي«

امـام  . الم مجاهـدان راه خداينـد     كشان از نظر اس     بايد بدانيم كه زحمت   
 :فرمايند ششم مي

 .اَلْكاد علي عِيالِه كَالْمجاهِدِ في سبيلِ اهللا
كشـد همچـون      اش زحمـت مـي      كسي كه براي تأمين زندگي خانواده     «

 2».كند كسي است كه در راه خدا جهاد مي
هاي فضـايل انسـاني و گسـترش     زيرا هدف از جهاد در راه خدا تقويت پايه    

 .كارگي آفت اين هر دو است كاري و بي لت اجتماعي است و بيعدا
 

 توليد، توزيع، خدمات  
ز نظر اقتصاد اسالمي كار مفيد منحصر به توليد كشاورزي، دامي يا صـنعتي          ا

 توزيع، خدمات و هر كار سودمند كـه نيـازي از نيازهـاي انسـاني را     . نيست
                                                 

 .36، ص 12وسائل، ج  .1
 .43، ص 12وسائل، ج  .2
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دهندة آن حق دارد كـه       شود و انجام    برطرف كند، كار اقتصادي شناخته مي     
 . كار خويش اداره كند اي گيرد و زندگي خود را با بازدة در برابر آن بهره

پاشـد، آن را   زند، در آن دانـه مـي   كشاورزي زمين را شخم مي ـ  توليد
آورد، در برابر آفـات نبـاتي آن       هاي هرزة آن را درمي      كند، علف   آبياري مي 

ة  چيند و آمـاد  ، محصول را ميكند، هنگام برداشت محصول را سمپاشي مي 
توانند از دور و نزديك نـزد         كنندگان نمي   كند ولي همة مصرف     مصرف مي 

 .آن كشاورز بيايند و كاالي مورد نياز خود را از او بخرند
جاست كه ضرورت زندگي اجتماعي زمينه را براي يك كـار   اين ـ  توزيع

 بيايـد كـاالي توليـدي    بايد يك نفر ديگـر . كند الزم و سودمند ديگر فراهم مي   
هـا بگيـرد و در        اين كشاورز و كاالهاي توليدي توليدكننـدگان ديگـر را از آن           

كنندگان بگذارد، خواه به اين صورت كه به اطراف ببرد و بـه               دسترس مصرف 
كنندگان بفروشـد و خـواه بـه ايـن صـورت كـه در منطقـة سـكونت                مصرف
هـا را از      يدي مـورد نيـاز آن     ها فروشگاهي باز كند و كاالهاي تول        كننده  مصرف

 .كننده بدهد و پول آن را بگيرد مراكز توليد به فروشگاه بياورد، به مصرف
به اين ترتيب توزيع، يعنـي پخـش كـاال و     :كنندة توليد است   توزيع تكميل 

كننـده، در حـد خودكـاري         رساندن آن از دست توليدكننده به دست مصـرف        
شـود   دار آن مـي  ي كسي كـه عهـده  مثبت، سودمند و ضروري است و بايد برا    

بـه همـين جهـت اسـت كـه قيمـت كـااليي كـه          .اي در نظر گرفته شـود       بهره
خـرد، از قيمـت       گرد مي   كننده به وسيلة يك فروشگاه يا فروشندة دوره         مصرف

 .تر است همان كاال در صورتي كه مستقيماً از توليدكننده بخرد، قدري گران
فقط در همان حـد ارزش كـار        در يك اقتصاد سالم اين تفاوت قيمت        

دسـت   كننـده در راه رسـاندن كـاال بـه       اضافي اسـت كـه از طـرف توزيـع         
كننده كاالهاي توليدي را به       كه توزيع   گيرد، نه اين    كننده صورت مي    مصرف
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كننده بفروشـد     بهاي ناچيز از توليدكننده بخرد و به بهاي گزاف به مصرف          
. كشد، سـودي كـالن ببـرد      مي كه او هم براي توزيع زحمتي       و به بهانة اين   

در . نامنـد   دهد را تجـارت و بازرگـاني مـي          كننده انجام مي    كاري كه توزيع  
انـد بـه فروشـگاه     كننـدگان بـرده   واقع بازارگاني يعني كاالهايي كه مصرف   

 .بازآوردن و اين بازآوري را پيشة خود قرار دادن
ـ               : خدمات يش عالوه بر توليـد و توزيـع، در زنـدگي بشـر نيازهـايي پ

 .ها نه توليد است و نه توزيع آيد كه تأمين آن مي
بريـد،    وقتي فرزندتان بيمار است و او را براي درمان نزد پزشـك مـي             

آيـا  . انجام دهد، كاري مفيد و ضروري     » كاري«پزشك بايد براي درمان او      
پـس چيسـت؟ خـدمتي      . كـدام   اين كار پزشك توليد است يا توزيع؟ هيچ       

بدون شك بايـد در     .  خدمتي بس ارزنده و مؤثر     است به شما و فرزندتان،    
برابر اين خدمت براي پزشك پاداشي در نظر گرفت، پاداشي كـه بـه درد               

 .تأمين وسايل زندگي او بخورد
در زندگي اجتماعي مشاغل فراواني از اين قبيل هست كه مستقيماً نـه             

هـا    رونـد و نـه توزيـع، ولـي چـرخ زنـدگي بـدون آن                 شمار مـي    توليد به 
 . گويند مي» خدمات«گونه كارها  در اصطالح امروز به اين. چرخد نمي

در اقتصاد اسالمي كار از هر قبيل كه باشد؛ توليد، توزيع، خـدمات يـا               
شـود و     هر نوع كار سودمند و ضروري ديگـر، داراي ارزش شـناخته مـي             

 .اي مناسب براي آن در نظر گرفته شود بايد بهره
 

 كار كاذب؛ دامي براي استثمار
و مبدأ ارزش شمرده شده، كـار       » كار«راستي    چه از نظر اقتصاد اسالمي به       آن

 آفرين است؛ كاري كه براي اصـل زنـدگي بشـر يـا آسـان                سودمند و ارزش  
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دقـت در قسـمتي از روايـات        . كردن و گواراتر كردن آن منشـأ اثـر باشـد          
كنـد كـه در اقتصـاد اسـالمي جـايي بـراي              نكته را روشن مي     اسالمي اين 

ثمر كه در توليد، توزيع يا خدمات نقش مؤثري ندارند، وجـود          اي بي كاره
ثمر بـراي خـود       گونه كارهاي زايد و بي      ندارد و كسي حق ندارد بابت اين      

 :روايت شده كه فرمود) ع(از امام ششم. اي در نظر گيرد بهره
من هيچ خوش ندارم آسيابي را اجاره كنم و همان آسياب را با قيمتـي               «

كه در اين ميـان الاقـل ضـمانتي برعهـده             آن  گري اجاره دهم، بي   بيشتر به دي  
 1».اي انجام داده و آن را مجهزتر كرده باشم كار تازه گرفته يا در آن آسياب 

كنـد و بعـد       سؤال شد كه شخصي كاري را قبول مـي        ) ع(از امام پنجم  
كه خـود چيـزي از آن كـار را انجـام داده باشـد، آن را بـه ديگـري                       آن  بي

آيا اين كـار درسـت اسـت؟ در         . برد  ذارد و در اين ميان سودي مي      گ  وامي
: در يك روايت ديگـر اضـافه شـده كـه          » .چنين كاري نكند  «: پاسخ فرمود 

 2».كه خود قسمتي از كار را انجام داده باشد چنين نكند، مگر آن«
كـاري را قبـول     «: مراجعـه كـرد و گفـت      ) ع(گري به امام ششم     ريخته

دهم، به  كنند مي  ر را به شاگردهايي كه با من كار مي        كنم و بعد همان كا      مي
 ».ها باشد اين شرط كه فقط دو سومِ اجرت مال آن

 :امام فرمود
 3».ها شركت كني كه خودت هم در كار با آن اين كار نارواست، مگر اين«

هـا زيـاد شـدن     يكي از عوامل بسيار مؤثر در افـزايش نابجـاي قيمـت          
كننـده اسـت كـه هـر يـك،            ننده و مصـرف   ك  هاي واسطه ميان توليد     دست

                                                 
 .259، ص 13وسائل، ج  .1
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كه كار الزم و سودمندي انجام دهنـد، بـراي خـود درآمـدي مطالبـه                  آن  بي
هاي واسطه تا آن حد كـه   آيد كه اين دست    دست مي   از روايات به  . كنند  مي
راستي الاقل از نظر توزيع نقشي مفيد برعهده دارند، استحقاق درآمدنـد،    به

 نقش سودمندي در توزيـع ندارنـد و نقـش     اي كه   هاي واسطه   اما آن دست  
ها در حقيقت كُنـد كـردن كـار توزيـع كـاال از توليدكننـده بـه                    اساسي آن 
دهنـد، بايـد      كننده است و كاري كه مستحق درآمد باشد انجام نمي           مصرف

كننده اسـت   ها كه دامي براي استثمار توليدكننده و مصرف        از كار كاذب آن   
 .جلوگيري شود

 :از آن حضرت پرسيد) ع(برادر امام هفتم
كه كاال را     تواند پيش از آن     آيا مي . خرد  شخصي يك مادة غذايي را مي     «

 »تحويل بگيرد، آن را به ديگري بفروشند؟
 :امام فرمود

تواند پيش از تحويل گرفتن آن را به ديگري          اگر با سود بفروشد، نمي    «
ريده بدون  كاري بفروشد، يعني به همان قيمت كه خ         بفروشد ولي اگر مايه   

 ».سود، در اين صورت اشكالي ندارد
 

 هاي استثمار ترين راه ربا؛ يكي از ظالمانه
ترين انـواع    يكي از بدترين انواع كار كاذب رباست كه بايد يكي از ظالمانه   

اسالم با اين راه پليد استثمار، به هر شكل و زيـر        . استثمار نيز شمرده شود   
رده و از ربـاخواران بـه سـختي         هر پوشش كه باشد، به شـدت مبـارزه كـ          

كه به بحث ربا وارد شـويم، مناسـب اسـت             پيش از آن  . نمايد  نكوهش مي 
 .دربارة پول و نقش واقعي آن توضيحي بدهيم
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 موقعيت پول در جامعة بشري
وجود آمده است كـه مبـادالت         گويند پول در جامعة بشري براي آن به         مي

 .تر شود آسان
گرفـت،    مبادله به وسيلة كاالها انجـام مـي  هاي كوچك و ابتدايي  در جامعه 

كـرد و   گونه كه اگر كسي جنسي را بيش از حد احتياج خود توليـد مـي           به اين 
هـا را توليـد    هاي ديگري نياز داشت كه ديگران آن     ها و متاع    در مقابل به جنس   

هـاي    كردند يا در تصرف داشتند، ناچار بود با رضـايت طـرفين بـا نسـبت                 مي
مـثال كشـاورز، گنـدم و       . هـا را بـا ديگـري مبادلـه كنـد            متاعمعيني اجناس و    

محصوالت توليدي خوراكي را كـه در اختيـار داشـت در برابـر سـاير لـوازم                  
كـرد و بـه همـين ترتيـب      زندگي از پوشاك و لوازم مسكن و غيره عوض مي     

مبادلـة  . كردنـد   كنندگان، ديگر كاالهاي توليدي را برحسب نياز مبادله مي          توليد
تر خالي از اشكال نبـود زيـرا          هاي بزرگ   ه كاال با همة سادگي، در جامعه      كاال ب 

 :اين نوع داد و ستد مستلزم پيدا كردن شخص يا بازاري بود كه
 ـ به متاع عرضه شده احتياج داشته باشد،1
 ـ حاضر به عوض كردن با آن باشد،2
 .باشدارزي بين دو كاال وجود داشته  ـ از نظر ارزش، يك نوع توازن و هم3

ــد     ــيش آم ــوالتي پ ــتد تح ــار داد و س ــت در ك ــن جه ــايي . از اي بازاره
هاي گوناگون در سطوح مختلف تشكيل شد و آخراالمر كار بـه              صورت  به

 . استفاده شد» وسيلة مبادله«آنجا رسيد كه در داد و ستد از پول به عنوان 
 

 انحراف پول از مسير اصلي خود
ا آسان كـرد امـا بـه سـهم خـود            حل مشكالت زيادي ر     پيدا كردن اين راه   

 .وجود آورد مشكالت جديدي را نيز به
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يكي از اشكاالت حاصله اين بود كه اين بود كه ايـن وسـيلة مبادلـه و       
دهنـدة   كنندة دادوستد ـ يعني پول ـ نقـش اوليـة خـود را كـه نشـان        آسان

كم   ارزش كاال، خدمات يا ميزان كار الزم براي توليد يا توزيع كاال بود، كم             
بـه ايـن ترتيـب كـه        . از دست داد و مستقالً موضوع معامله قـرار گرفـت          

اشخاصي مقداري پول را نزد خود متمركز ساختند و آن را به كسـاني كـه           
كـه كـاري انجـام داده         به آن نياز داشتند به عنوان قرض دادند و بدون اين          

باشند و تعهد انجام كار يـا تحمـل خطـري احتمـالي را كـرده باشـند، از                   
آنان در اين كار تنهـا      . ندة قرض، پولي اضافي يا خدماتي مطالبه كردند       گير

غرضشان حفظ قدرت و ازدياد سرمايه بود و هيچ توجهي نداشتند كه آيـا     
گيرنده از دريافت مبلغ اصلي سودي برده است يا اساساً زيان ديـده               قرض
ي آيا آن را به مصرف توليد رسانده يا آن را صرف امور الزم زنـدگ              . است

اين كار را كه كسي در برابر پرداخت مبلغي پول به يـك         . خود كرده است  
 .نامند مي» ربا«نفر ديگر، مقداري بيشتر مطالبه كند 

داران   هـاي انباشـته توسـط سـرمايه         امروزه از راه به كار انداختن پـول       
بزرگ در راه ربا صحنة عجيبي در جهان اقتصاد از نظـر كيفيـت توليـد و                 

وجـود آمـده      ها به      مصرف و در دست داشتن كنترل قيمت       ايجاد بازارهاي 
است كه به تشكيل دو قطب غني و فقير، ثروتمند و گرسنه، مسلط و زيـر    

وجـود آورده      بشري منجر شده و وضع بس نامطلوبي بـه          سلطه در جامعة  
 .توان از آن به يك نوع بردگي غيرمحسوس جهاني تعبير كرد كه مي
 

 پول در اقتصاد اسالمي
كه خود پول مستقالً عامل منحصر در جلب بهـره باشـد             اسالم هم از اين    در

 صورت رباخواري از آن استفاده شود و موجب شكاف عميق اقتصـادي        و به 
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گردد شديداً منع شده، هم از ركود پـول و در حـبس نگـاه داشـتن و بـه                    
همچنـين تأكيـد شـده اسـت كـه نبايسـتي پـول و        . جريـان نينـداختن آن  

آنكه در راه صحيحي به كار افتد راكد و            در اختيار داريم، بي    اي كه   سرمايه
معطل بماند، بلكه بايستي بـراي ايجـاد فعاليـت و تحركـي تـازه و در راه                
افزايش توليد و ايجاد اشتغال براي افراد جامعه به كار افتد و نقش صحيح              

ـ     »پول راكد «در اقتصاد اسالمي    . و مؤثر خود را ايفا كند      ه ، در صورتي كه ب
و در طول يك سال به كار نيفتـد،  ) حد نصاب(اي برسد    حد قابل مالحظه  

شود و ساالنه     مشمول يك نوع ماليات بر سرمايه با شرايط خاص خود مي          
 . شود يك چهلم آن براي مصرف در راه مصالح عمومي گرفته مي

 
 سابقة رباخواري در تاريخ

در مصر قـديم    به طوري كه در تاريخ ضبط شده است رباخواري          : درمصر
تنها اين شرط مقرر بوده كـه از        ) بهره(وجود داشته و در مورد ميزان ربح        

 .اصل مال بيشتر نشود
گيرنـده   در اين دو سرزمين ربا رواج داشـت و اگـر قـرض        : در يونان و روم   

 . شد قدرت پرداخت بهره و سرمايه را نداشت به اسارت و بردگي گرفته مي
كـش و     د كينه و كدورت بين طبقة بهره      كار رباخواري و ايجا   : در چين 

المثـل چينـي بـه     جايي رسيده بود كه ايـن ضـرب     ده در چين قديم به      بهره
 .»كنند دزدان عمده صرافي مي«جاي مانده است كه 

تا قبل از ظهور اسالم در اين سـرزمين ربـا امـري رايـج و                : در عربستان 
رهـاي تجـاري    در مدينه كـه طـوايفي از يهـود بودنـد و بـه كا              . معمول بود 

چه هنـوز در تـورات    كه از نظر عقايد ديني طبق آن پرداختند با وجود اين   مي
 اي از مردم به عنوان وام بـا         وجود دارد، حق رباخواري نداشتند، پول به عده       
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دادند كه آنان نيز به سهم خود با بهرة بيشتري بـه ديگـران قـرض        بهره مي 
 .دادند مي

 
 ربا در قرآن

ساسي اسالم بيـرون آوردن مـردم از هـر گونـه اسـارت و              جا كه هدف ا     از آن 
بندگي مادي و عقيدتي است، در زمينة اقتصادي نيز به هر عـاملي كـه وسـيلة                 
محدود شدن آزادي عمل و اسارت مادي و فكري بشر است توجه گرديـد و               

يكي از اين مقـررات     . مقررات متناسبي براي جلوگيري از آن وضع شده است        
 .ر قرآن در چند مرحله مورد توجه قرار گرفته استتحريم رباست كه د

 اول، ناپسندبودن ربا و رباخواري مطرح و لـزوم توجـه بـه               در مرحلة 
نيازهاي اجتماعي و تـالش در راه رفـع نيـاز نيازمنـدان بـدون توجـه بـه               

 1.سودجويي، يادآوري شده است
در مرحلة دوم، رباخواري رباخواران يهود مـورد مـذمت قـرار گرفتـه              

انـد،   كه طبق مقررات ديني خود از آن نهي شده    ست، كه چرا با وجود اين     ا
بـه آنـان   . خوردند شدند و اموال مردم را بيهوده مي      باز مرتكب اين كار مي    

 2.هاست هشدار داده شد كه عذاب دردناكي در انتظار آن
                                                 

تُم   وما اتَيتُم مِنْ رِباً لِيربو في اَموالِ :  از سورة روم   39  آية .1 مـا اتَيـ اهللاِ ووا عِنْدرْبالنّاسِ فَالي 
 . تُريدونَ وجه اهللاَ فَاؤُلئِك هم الْمضْعِفُونَمِنْ زكاةٍ

هر ربايي بدهيد تا ماية افزايش ثروت ديگران شود ماية افزايش نزد خدا نيست، اما زكاتي              «
 .».دهيد، چند برابر عوض دارد كه براي خدا مي

واَخْذِهم خْذِهم الرِبوا و قَد نُهوا عنْه و اَكِلِهِم اَموالَ النّاسِ بِالْباطِلِ    :  سورة نساء   از 161آية   .2
 .و اَعتَدنا لِلْكافِرينَ مِنْهم عذاباً اَليماً

خوري آنها از راه باطل و مـا     كه از آن منع شده بودند، و مال مردم          و ربا گرفتن آنها، با اين     «
 ».ايم اي دردناك فراهم كرده ران آنها شكنجهبراي كاف
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در مرحلة سوم، از رباي فاحش و بهرة مركب گرفتن نهي كـرده و آن               
  1.شمارد كند و ترك آن را باعث فالح و رستگاري مي   ميرا ممنوع اعالم

سـابقه ربـاخواري را تحـريم         و باالخره در مرحلة چهارم، با شدتي بي       
حسـاب آورده و بـاز        كرده و آن را به منزلة محاربه بـا خـدا و رسـول بـه               

 2.چه را از اين راه به دست آمده از شرايط ايمان شمرده است گردانيدن آن
 

  اين شدت تحريم شده است؟چرا ربا با
 علل تحـريم ربـا، آن هـم بـا ايـن شـدت، روايـات متعـددي از                    در زمينة 

هاي بزرگي كه ربا براي زندگي        ها به زيان    پيشوايان اسالم رسيده كه در آن     
براي نمونـه يكـي     . معنوي و اقتصادي فرد و جامعه دارد توجه شده است         

 .كنيم از اين روايات را نقل مي
سؤاالتي براي آن حضرت فرستاد تـا كتبـاً      ) ع(ن امام هشتم  يكي از يارا  

شد و امام در اين       يكي از سؤاالت او به ربا مربوط مي       . ها پاسخ دهد    به آن 
 :زمينه به او چنين نوشت

از . ربا از آن جهت حرام است كه، خداي عزوجل آن را قدغن فرمـوده             «
ت، چون وقتـي  آن جهت كه ربا ماية تباهي و هدر رفتن دارايي اشخاص اس           

 يك نفر يك درهم گرفت و دو درهم داد، از اين دو درهـم، يكـي در برابـر     
                                                 

 :عمران  از سورة آل130آية  .1
  . . . يا اَيّها الَّذين آمنُوا التَأكُلُوا الرِّبا اَضْعافاً مضاعفَةً

 .». . . اي كساني كه ايمان داريد، ربا را چند برابر و بهره اندر بهره نخوريد «
 : از سورة بقره278آية  .2

 فَاِنْ لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحرْبٍ. ا الَّذينَ آمنُوا اتَّقواهللاَ و ذَروا مابقِي مِنَ الرِّبا اِنْ كُنْتُم مؤمِنيَنيا اَيّه
 . . . مِنَ اهللاِ و رسولِه 

اي كساني كه ايمان داريد، از خدا بترسـيد و اگـر بـه راسـتي مـؤمن هسـتيد بقيـة رباهـا را                  «
 .». . . ديد، رسماً با خدا و پيامبرش اعالن جنگ دهيد نگيريد، اگر نكر
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درهمي است كه گرفته، ولي درهم دوم به هدر رفته، بنابراين حق يكي از              
دو طرف ضايع شده است، به همـين جهـت خـداي عزوجـل ربـا را بـر                   
 بندگان تحريم كرد، چنان كه قـدغن كـرد مـال آدم ابلـه را تـا وقتـي كـه                    

رود   هاي رشد و كارداني را در او نيابند به او ندهند، چون بيم آن مي                نشانه
در معاملة نسيه هم ربا بدين جهت حـرام  ... كه دارايي او بيهوده هدر رود   

شد كه روح خيرخـواهي از ميـان بـرود و هـم               شده كه هم موجب آن مي     
هـره و رهـا     مند شدن مـردم بـه ب        ها و عالقه    هدر رفتن دارايي انسان     ماية به 

الحسـنه از كارهـاي خيـر     كـه قـرض    گشت، با ايـن     الحسنه مي   كردن قرض 
 1».هر حال، ربا ماية فساد و ظلم و تجاوز و نابودي اموال است به. است

 :در اين روايت دربارة تحريم ربا به دو علت اساسي توجه شده است
ـ هدر رفتن قسمتي از دارايي ربادهنـده و سـرازير شـدن آن بـه جيـب                  1

 .كه رباخوار در برابر آن چيزي به ربادهنده بدهد آن باخوار، بير
به عبارت ديگر، ربـا يـك نـوع غـارت و دزدي امـوال مـردم و دسـترنج                    

آور و ستمگرانه و ظلمي فاحش از راه نابود كردن            هاست؛ غارتي تباهي    آن
بـار    هـاي خسـارت     اي مساعد براي بحـران      اموال ربادهندة بيچاره، و زمينه    

 .هاي طبقاتي است و بايد جلوي آن گرفته شود  و ايجاد فاصلهاقتصادي
پرسـتي و   ور كردن آتش حرص؛ تقويت روحية سودجويي و پول        ـ شعله 2

 .ها دوستي در انسان تضعيف روحية خيرخواهي و نوع
رسد     بررسي علمي آثار شوم اقتصادي و اخالقي ربا درست به همين نتيجه مي            

توانند با مطالعـة      همة افراد به راحتي مي    . ستكه در اين روايت منعكس شده ا      
رابطة رباخواران كوچك و بزرگ با زندگي مردم، ايـن واقعيـت دردنـاك را ـ     

 .چه در جهت اقتصادي و چه در جهت معنوي و اخالقي ـ لمس كنند
                                                 

 .425ـ6، ص 12وسائل، ج  .1
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 بانك
شـود كـه تعطيـل         سؤال مطرح مـي     معموالً هنگام بحث از تحريم ربا، اين      

هاست، در صورتيكه بانك و معامالت        ن بانك كردن ربا موجب تعطيل شد    
پاسـخ بـه ايـن سـؤال ايجـاب        . بانكي از ضروريات زندگي امـروز اسـت       

 . مسأله را با تفصيل بيشتري بررسي كنيم كند كه اين مي
توان به دو دسته تقسيم كرد؛ يـك         طور كلي مي    هاي بانكي را به     فعاليت
ها كه معمـوالً    ديگر آن  دستةها كه معموالً با بهره توأم نيست و  دسته از آن  

 .با بهره توأم است
 اول شــامل حوالــه، بــرات، حســاب جــاري و چــك، حســاب  دســتة

شود و دستة دوم از       انداز بدون بهره و مبادالت ارزي و پولي ديگر مي           پس
سـازي،    قبيل دادن اعتبار يا وام تجارتي، صنعتي، كشاورزي، صنفي، خانـه          

 . هاست كارگشايي و نظاير اين
اول در تسهيل زندگي، تجارت و داد و ستد بسيار مؤثر      هاي دستة   فعاليت
پـدري از   . خود ضرري براي فرد يا جامعه داشته باشد         كه خودبه   آن  است، بي 

 تحصيل فرزند خود را كـه در يـك           خواهد مخارج ماهانة    خوي يا آبادان مي   
. سـتد خوانـد بفر  مركز علمي از قبيل حوزة قم يا دانشـگاه تهـران درس مـي        

خواهـد پـول كـااليي را كـه در اصـفهان          بازرگاني در قوچان يا زاهدان مـي      
هـا يـا بايـد خودشـان از جـاي خـويش               اين. خريده براي صاحبش بفرستد   

حركت كنند و زحمت و مخارج گزافي تحمل نمايند و وقت زيادي صرف             
 كنند تا پول را به مقصد برسانند و برگردند، يا تفحص كنند و مسافري به آن 
مقصد بيابند و اگر او امين و مورد اعتماد بود به وسيلة او مبلغي بفرسـتند و                 

داشته  اي معامله طرف جا آن كه بيابند خود محل در بازرگاني زياد تفحص با يا
 بسـا   تازه در هر يك از دو صورت اخير چه        .  او حواله كنند    باشد و به وسيلة   



 551    اقتصاد اسالمي 

 

اي وسـيع و قابـل         مؤسسـه  چه بهتـر كـه    . ها پيش آيد    ها و ناراحتي    نگراني
وجود آيد و با حداقل هزينه و حداكثر اطمينـان و سـهولت ايـن                 اعتماد به 

 .است» بانك«اين مؤسسه . كار را انجام دهد
خواهـد بـا      شامگاه مـي  . مردي از صبح تا شام سرگرم داد و ستد است         

خيال راحت به منزل برود و ساعات استراحت را با خاطري آسوده بـا زن           
صد يا هزار تومـان يـا بيشـتر از آن پـول نقـد در                .  خود بگذراند  و فرزند 

مغازه دارد، اگر همراه ببرد، ممكن است جيبش را بزنند و اگـر در مغـازه                
نگهداري اين نقدينه خـاطرش را ناراحـت        . بگذارد، ممكن است دزد ببرد    

اي   كه، مؤسسـه    چه بهتر از اين   . گذارد با خيال راحت بخوابد      كند و نمي    مي
روز پول او را بگيرد، در محلي امن با تجهيزات كافي نگـه دارد و هـر        هر  

وقت خواست، در برابر چك در اختيار او يا كسـي كـه بـه نـام او چـك                    
 .اين هم يكي از كارهاي خوب بانك است. صادر كرده بگذارد

انديش از درآمد ناچيز روزانة خـود        جو و مال    مرد، زن يا كودكي صرفه    
كند كه روز مبادا به كارش آيد و دسـتش پـيش ايـن و       انداز مي   مبلغي پس 

نگهداري اين مبلغ، هرقدر هم ناچيز باشد، برايش مشـكل          . آن دراز نباشد  
كشد و او را به خرج        است زيرا از يك طرف هر آن هوسي در او زبانه مي           

كند و از طـرف ديگـر مطمـئن نيسـت، ممكـن            انداز تشويق مي    كردن پس 
چـه را در چنـد سـال ذخيـره          تة او برسد و آن    است دستي ناپاك به اندوخ    

 خود را براي نگهداري به اين و آن          اگر اندوختة . كرده در چند ثانيه بربايد    
بسا از ميان برود يا در موقع احتيـاج نتواننـد فـوراً در اختيـار او                   دهد، چه 
ها را بـر عهـده        اي قابل اعتماد نگهداري اين اندوخته       اگر مؤسسه . بگذارند

هـا    ها بخواهند در اختيارشان بگـذارد، بـراي آن          ر آن صاحبان آن   گيرد و ه  
 .اين هم يكي ديگر از كارهاي مفيد بانك. نعمتي بزرگ خواهد بود
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خصـوص   در خريد و فروش و داد و ستدهاي عمده، شمردن پول، بـه      
ها خرد باشد، هم كار مشكلي اسـت و هـم    مبلغ زياد آن و يا اگر اسكناس 

. آيد  م با همة دقتي كه به كار رود، اشتباه پيش مي          گيرد و ه    خيلي وقت مي  
گونه معامالت با مبادلة چك در حساب جاري صورت گيرد، هـم              اگر اين 

شود و هم اشتباهي كه برگرداندنش مشكل باشد پيش           تر تلف مي    وقت كم 
 . آيد نمي

ها از مزاياي پرارزش و انكارناپذير مؤسسات بـانكي   ها و نظاير اين  اين
خصوص زندگي پر پيونـد   ها در زندگي، به نظر كردن از آن فاست كه صر  

 .امروز، عاقالنه نيست
آوري كـه دارنـد       ها با تشكيالت وسيع و منظم و موقعيت اطمينـان           بانك

بــراي تــأمين ايــن قســمت از احتياجــات زنــدگي بســيار مفيدنــد و همــين 
. كنـد   احتياجات كافي است كه ضرورت وجود مؤسسات بانكي را ثابت مي          

گونه كارهـاي   لي تحريم ربا، هر قدر هم دايرة آن وسيع فرض شود، به اين   و
در جامعـة اسـالمي، چـه دولـت و چـه            . كند  ترين لطمه وارد نمي     بانكي كم 
وجـود آورنـد و       گونه كارها به    توانند مؤسسات الزم براي انجام اين       افراد، مي 

بگيرنـد  دهنـد كـارمزد كـافي بـا درصـد معـين               در برابر كاري كه انجام مي     
جـاي آن كـه       هـا بـه     هيچ مانعي ندارد كـه بانـك      . كه به ربا آلوده شوند      آن  بي

هـاي   هاي جاري را بـه طـور مجـاني دهنـد و در حسـاب                معامالت حساب 
ه هم بدهند و اين بهره و مخارج ديگر دستگاه و             انداز عالوه بر اين، بهر      پس

گيرنـدگان    از وام سود كالن صاحبان بانك را از راه رباخواري و گرفتن بهره            
انداز نيز، مانند حواله      هاي جاري و پس     تأمين كنند، براي معامالت و حساب     

و برات، كارمزد كافي بگيرند و هزينة تشكيالت بانـك را از ايـن راه تـأمين            
  هاي دسـتة  بنابراين با تحريم كامل و وسيع ربا در اسالم جلوي فعاليت     . كنند
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گونـه تسـهيالت      امعة مسلمين از اين   شود و ج    وجه گرفته نمي    اول به هيچ  
 .گردد آور زندگي محروم نمي سودمند و رفاه
صورتي كـه امـروز در    ها، به گونه فعاليت  دوم؛ اين هاي دستة   اما فعاليت 

شود هدفش صرفاً بهبود اقتصـاد نيسـت، هـدف            اغلب نقاط دنيا انجام مي    
رت و نظـم و     هاي بانكي، رباخواري توأم با قد        گونه فعاليت   اصلي در اين  

تشكيالت و ظاهري باشكوه و آبرومند است و اگر براي بهبـود اقتصـاد و               
 .ترقي علم و صنعت هم اثري داشته باشد فرعي است

هـا را بـراي بـه كـار           ترين زمينه   ها دائماً در تالشند تا مناسب       اين بانك 
وجود آورنـد و اگـر در         انداختن سرماية خود در راه رباخواري بيابند يا به        

انـد وام يـا اعتبـار بـانكي را در راه            هـا كوشـيده     اردي ديده شده كه اين    مو
استوار كردن اقتصاد يك مؤسسه يا يـك ملـت يـا مـردم جهـان بـه كـار                    

اند نه براي آن مؤسسه يا ملـت يـا ملـل              اندازند، براي خود دلسوزي كرده    
 سـوديابي   خواهنـد زمينـة   داران زيركي هستند كه مـي        ها سرمايه   اين. جهان

انديشي هستند كه چون بـر        هاي مĤل   انگل. ود را براي هميشه حفظ كنند     خ
مكند كه از پا درآيد، رمقي بـراي او     قدر خون او را نمي      پيكري نشستند آن  

هـا را تـأمين       گذارند تا ميان مرگ و زندگي باقي بماند و قوت آن            باقي مي 
هـاي    قوانين مالي و تجارتي اسالم بدون شك ايـن جنبـه از فعاليـت             . كند
 . دوم بانكي را تحريم كرده است دستة

داران خصوصـي حاضـر نشـوند         شايد با ايـن تحـريم، ديگـر سـرمايه         
هـاي    كـار اندازنـد و وام        خود را در راه دادن اعتبار و وام بانكي به           سرماية

 :آيد كه ها پيش مي  سوال وقت اين بدون بهره بدهند، آن
و نقـل و بازرگـاني،      هـاي بـزرگ صـنعتي، كشـاورزي، حمـل             ـ فعاليـت  1

 ها معموالً به وسـيله      قسمتي از اين سرمايه   . خواهد  هاي بزرگ مي    سرمايه
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هـاي بـا بهـره تحـريم شـود بـه              اگر وام . شود  هاي بانكي تأمين مي     وام
ها و در نتيجه به پيشرفت علم و صـنعت و اقتصـاد          توسعة اين فعاليت  

 .خورد لطمه مي
گـري در     ور، كشاورز يا صنعت     هافتد كه كارگر، پيش     ـ بسيار اتفاق مي   2

شـود و وام      افتد و با وام مختصري گره از كـارش گشـوده مـي              مضيقه مي 
با تحريم بهـره، راه ايـن   . اگرچه با بهره باشد، براي او نعمت بزرگي است        

 .شود اي بيچاره مي بسا خانواده ها بسته و چه گشايي گره
اي   وأم باشد وسيله  سازي و كارگشايي هرچند با بهره ت        هاي خانه   ـ وام 3

براي رفاه طبقات محروم است و نبايد با تحريم بهره اين وسيله را هـم از                
 .طبقات محروم گرفت و آنان را در بند بيچارگي باقي گذارد

 
 حل مشكل

 دار بزرگ؟  بزرگ يا سرمايه سرماية
درست است كه بـراي  . در سؤال اول اين دو به جاي يكديگر گرفته شدند 

وسيع و پردامنة صنعتي و كشاورزي و ترقيات علمي و فنـي در         انجام كارهاي   
هـاي    هـاي بـزرگ الزم اسـت، ولـي سـرمايه            اين دو زمينه بدون شك سرمايه     

بزرگ الزم نيست هميشه متعلق به شخص يا اشخاص معين و محدود باشـد              
ــزرگ منحصــر در همــين راه و شــيوة معمــول   و راه ايجــاد ســرمايه هــاي ب

هـا   بهره يا پربهره از بانـك  هاي با بهره، كم و گرفتن وامداري    كشورهاي سرمايه 
هـاي گونـاگون ديگـري هسـت كـه           هاي بزرگ راه    براي ايجاد سرمايه  . نيست
 .هاست مورد توجه كارشناسان اقتصادي دنيا قرار گرفته است مدت

هاي بزرگ سهامي، تعاوني توليـد، تعـاوني مصـرف،            با تشكيل شركت  
دارهـاي    هاي بزرگ از سرمايه     توان سرمايه   مي ...تعاوني توليد و مصرف و      
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كار   هاي اقتصادي به    وجود آورد و در راه ترقي و توسعة فعاليت          كوچك به 
 .داران و رباخواران به ميان آيد كه پاي سرمايه آن انداخت، بي

ها اگر سودي به دسـت آيـد ميـان افـراد بيشـتري                گونه شركت   در اين 
انجامـد و   اي معـدود نمـي    دست عدهشود و به تمركز ثروت در     تقسيم مي 

اين كمكي به عدالت اجتماعي و تعديل اقتصادي و راهي براي جلوگيري            
پرسـت   داران بزرگ عياش و اسراف كار و تجمـل     وجود آمدن سرمايه    از به 

 .هاي زياد اقتصادي ميان افراد يك امت است در جامعه و پيدايش فاصله
گيـرد، جلـو      را نمـي   ة بـزرگ  سرمايبنابراين تحريم ربا جلوي پيدايش      

چه بهتر، اين همان است كـه اسـالم         . گيرد   را مي  دار بزرگ   سرمايهپيدايش  
 .اند نظران مترقي اجتماعي قرون اخير خواسته خواسته و عموم صاحب
تواننـد از     هـاي سـالم و صـالح خيلـي بهتـر مـي              از اين گذشته، دولت   

هـاي آبيـاري و       هاي خصوصي در راه ايجاد صنايع بزرگ يا طـرح           سرمايه
كشاورزي وسيع استفاده كنند و چـون دولـت صـالح نماينـده و كـارگزار           

هـا خـواه نـاخواه در راه مصـالح و منـافع               گـذاري     ملت است، اين سرمايه   
 .ها خواهد بود ملت

داري و اقــدام بــه  ملــي كــردن صــنايع بــزرگ در كشــورهاي ســرمايه
ي از جانـب  سازي و ايجاد خـط آهـن و خطـوط كشـتيران           سدسازي و راه  

هـاي بـزرگ منحصـر در كـار        گذاري  دهد كه راه سرمايه     ها نشان مي    دولت
 .داران بزرگ رباخوار نيست سرمايه

ها بازرگان و كارفرماي خـوبي نيسـتند و           ممكن است گفته شود كه دولت     
 امور اقتصادي و حتي فرهنگي و بهداشتي و عمراني بهتر است به دسـت          ادارة

ها بايـد از مباشـرت مسـتقيم       هاي آزاد باشد و دولت     افراد و در معرض رقابت    
 ها خودداري كنند و راه را براي بـه كـار افتـادن اسـتعدادهاي                گونه فعاليت   اين
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هـا فقـط همـين اسـت كـه             آن  سرشار افراد كامال بـاز بگذارنـد و وظيفـة         
هاي صحيح و بر وفق و منـافع و مصـالح             هاي خصوصي را در راه      فعاليت
در ايـن صـورت وظيفـة       .  ارشـاد و هـدايت كننـد       هاي وسـيع ملـت      توده

هايي مخصوص اعطاي اين نـوع        هاست كه از بودجة عمومي، بانك       دولت
هاي بزرگ يا كوچك بـدون بهـره          هاي اقتصادي تأسيس كنند تا وام       كمك

به افراد يا مؤسسـات خصوصـي بدهـد و بـه ايـن وسـيله نـبض اقتصـاد               
خود به تسلط حكومـت       اين وضع خودبه  . مملكت را بهتر در دست گيرند     

كند و فرصتي بسيار حساس و مناسـب        بر اقتصاد مملكت كمك شايان مي     
آورد تا در دادن هر وام مصالح امـت را بـر منـافع        وجود مي   براي دولت به  

خصوصي گيرندگان وام مقدم دارد و سرماية ملت به دست افراد ملت در             
ـ     كـار افتـد، نـه در راه ثـروت           راه مصالح خود ملت به     دوزي شخصـي و    ان

ها بـه     توانند از منافعي كه از اين وام        ها مي   دولت. سازي  كنزطلبي و گنجينه  
هاي سنگين به نفع ملت بگيرنـد و در          رسد ماليات   دست گيرندگان وام مي   

وجود آمـدن     راه رفاه او صرف كنند و اين خود راهي براي پيشگيري از به            
هـاي عميـق      و شـكاف  باشـد     خو مـي    پرست و هرزه    متْرَفين عياش، تجمل  

هـاي دوم و      در مورد سـؤال   . دهد  طبقاتي در داخل يك امت را كاهش مي       
ـ تأسيس مؤسسات شخصي يا گروهـي       1: حل وجود دارد    سوم نيز دو راه   

 .هاي دولتي بدون بهره ـ ايجاد بانك2الحسنه و  قرض
 

 الحسنه مؤسسات شخصي يا گروهي قرض
نه مقـرر فرمـوده و آن را از         الحسـ   با ثواب فراواني كه خداوند بـراي قـرض        

عوض نيز برتر شمرده، اگر طرح صحيحي براي ايـن            هاي بي   صدقه و كمك  
 گونـه  كار تهيه و تبليغاتي در اين زمينه صورت گيرد، راه براي پيـدايش ايـن     
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اكنـون مؤسسـات فعـالي بـراي          همچنان كه هم  . مؤسسات باز خواهد شد   
 .اند وجود آمده الحسنه به قرض

هـاي جـاري، كـارمزدي        حسنه براي تـأمين هزينـه     ال  مؤسسات قرض 
اي در كـار      گيرند ولـي بـراي اصـل وام بهـره           مناسب با درصد معين مي    

الحســنه در آخــر ســال ســودي نشــان  نيســت و بــيالن مؤسســة قــرض
 .دهد نمي

 
 هاي دولتي بدون بهره  بانك

 دولت اسـت كـه از    اگر از راه اول نتيجه كافي به دست نيامد، باز وظيفة    
هاي اصـنافي، صـنعتي، كشـاورزي،         هايي براي وام    جة عمومي، بانك  بود
ها نيز كـارمزدي مناسـب        اين بانك . سازي و كارگشايي تأسيس كند      خانه

اي در كـار   گيرنـد، ولـي بـراي اصـل وام بهـره      با هزينة جاري خود مـي  
 .نيست
 
 :نتيجه

مـه  ها لط    تحريم ربا به هيچ يك از منافع اجتماعي و اقتصادي ملي بانك            ـ
 .زند نمي

صورت صحيح بدون بهره و فقط با كـارمزد در راه رفـاه و                 بانكداري، به  ـ
 .ها، نه تنها حرام نيست بلكه از واجبات كفايي است سعادت ملت

چه با تحريم ربا تحريم شده بانكداري با بهره و در راه ربـاخواري و                  آن ـ
ف كار و عياش    داران رباخوار و پيدايش مترفين اسرا       تأمين منافع سرمايه  

هاي قـوانين مـالي    ترين مزيت پرست است و اين خود از بزرگ        و تجمل 
 .و تجاري اسالم است
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 انتقال مالكيت
انـد ايـن اسـت كـه          يكي از حقوق افراد كه مالـك چيـزي شـناخته شـده            

در برخـي مـوارد هـم مالكيـت     . توانند آن را بـه ديگـران منتقـل كننـد      مي
» معاملـه «انتقال اختيـاري از راه  . شود  يصورت قهري به ديگران منتقل م       به

 .گيرد و انتقال قهري از راه ارث و نظاير آن صورت مي
 

 معامالت
معامله بر حسب منظوري كه از آن در كـار اسـت انـواع بسـيار گونـاگون        

هـاي مختلـف اقتصـادي بـه اشـكال گونـاگون صـورت                دارد، كه در نظام   
 .استگيرد و براي هر يك مقررات خاصي وضع شده  مي

ها كه در زندگي بيشتر مورد نياز واقـع   در اين كتاب با يك سري از آن    
 :شويد شوند، آشنا مي مي
 :ـ بيع، يعني خريد و فروش1

منتقل كردن عين يك كاالست به ديگري، در برابر كاالي ديگر يا در برابر              
در معـامالت ارزي و نظـاير آن        ... پول، از قبيل فـروش خانـه، ماشـين و           

 .دن پول به ديگري در برابر پول ديگر استمنتقل كر
 :ـ هبه، يعني بخشش2

صورت بخشش، خواه به صـورت        منتقل كردن پول يا كاالست به ديگري به       
 .بالعوض، و خواه با قبول يك هديه و بخشش از طرف ديگر همراه باشد

 :ـ قرض3
منتقل كردن يك كاال يا پول است به ديگري، با اين تعهد كه معادل آن در                

 .سررسيد معين به او برگردانده شود
 :ـ رهن، يعني گروگذاري4
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گرو نهادن يك چيز است نـزد ديگـري، در برابـر وامـي كـه از او گرفتـه                  
گيرنـده نتوانسـت وام را بپـردازد،          شـود، بـه ايـن منظـور كـه اگـر وام              مي
دهنده بتواند برطبق قوانين مربوط از راه فـروش گـرو، طلـب خـود را        وام

 .گيرنده بپردازد يه را به صاحب وامبردارد و بق
 :ـ اجاره، يعني كرايه دادن5

 به ديگري است در مدتي معين ـ نه اصل آن  ـمنتقل كردن منافع يك كاال  
اي مشخص، به اين منظور كه او بتوانـد در ايـن مـدت از       و در برابر كرايه   

ز آن كاال استفاده كند و در عوض كراية آن را به صـاحب كـاال بپـردازد، ا                 
 ... قبيل كرايه دادن منزل، مغازه، ماشين، هواپيما و 

 :ـ عاريه6
در اختيار ديگري نهادن يك كاالست، به اين منظور كه او به رايگان از آن               

كه شما ماشين يا دوچرخة خود را         نظير اين . استفاده كند و آن را برگرداند     
دد و دوباره آن گذاريد تا با آن به جايي برود و برگر  در اختيار دوستتان مي   

 :اين كار ممكن است به يكي از دو صورت باشد. را به شما برگرداند
كه با طرف شرط كنيد كه اگر به ماشين يا دوچرخه آسـيبي وارد                يكي اين 

در اين صورت هر خسارتي در مـدت عاريـه          . آيد، بايد از عهدة آن برآيد     
عاريـة  . (بر كااليي كه به عاريـه گرفتـه وارد شـود، بايـد پرداخـت شـود                

 )مضمونه
در اين صورت اگر مراقبـت الزم را        . كه چنين شرطي با او نكنيد       ديگر اين 

كرده ولي با اين حال به ماشين يا دوچرخه يا كاالي ديگري كه به عاريـه                
 )عارية غيرمضمونه. (گرفته آسيبي وارد آمده، مسئول آن نخواهد بود

 :ـ ضمانت7
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ر ايـن صـورت اگـر بـدهكار         د. يعني بدهي ديگري را بـر عهـده گـرفتن         
ضـمانت بـه ايـن      . نپرداخت، ضامن بايد بدهي او را بـه طلبكـار بپـردازد           

هـاي كنـوني،      بسياري از بيمه  . ترين انواع بيمه است     شكل، يكي از قديمي   
حتي انـواع كـامال جديـد آن، در حقيقـت نـوعي ضـمانت اسـت كـه بـا             

 . آمده استوجود هاي زندگي امروز، به هاي تازه برحسب نيازمندي شكل
هاي مختلف از نظـر      توان دربارة مقررات بيمه     در پرتوي اين مطلب مي    

 .اقتصاد اسالمي به مسائل زيادي پي برد
ها كه در دايرة ضمانت قرار نگيرند، انـواعي تـازه و              آن قسمت از بيمه   

آيند كه مشمول قـوانين كلـي اسـالم دربـارة            مستقل از معامله به شمار مي     
 . خواهند بودمعامالت و معاهدات

 
 مقررات كلي معامالت

 :در همة دادوستدها بايد به مقررات اسالمي زير توجه شود
ـ طرفين معامله بالغ باشند، يعني به سن بلوغ طبيعي كه همان سن بلـوغ             1

 .جنسي است رسيده باشند
ـ طرفين، عالوه بر بلوغ، رشد داشته باشند، يعني در حـدود متعـارف از               2

معاملـة  . دهنـد برخـوردار باشـند       اي كه انجام مـي      لهكارداني براي معام  
ديوانه يا سفيه، يعني كسي كه ندانم به كار اسـت و زود سـرش كـاله                 

 .رود، ارزش قانوني ندارد مي
اگـر كسـي را بـا      . ـ معامله از روي آزادي و رضايت طرفين انجام گيـرد          3

 . او ارزش قانوني ندارد تهديد به يك معامله وادار كنند، معاملة
كننده، محجور يعني از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد، از قبيـل               ـ معامله 4

 .باشند كرده ممنوع اموالش در تصرف از را او رسمي مقامات كه اي ورشكسته
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كنند از نظر مقـدار و        چه روي آن معامله مي      ـ طرفين معامله نسبت به آن     5
يـت  خصوصيات قابل توجه، از قبيل شكل، رنـگ، طـرز سـاخت، كيف            

ها، آگاهي كافي داشته باشند، به طـوري   تحويل و جاي آن و نظاير اين  
ها شود براي هـيچ يـك        نظر آن   ترين ابهامي كه بعد ماية اختالف       كه كم 

 .نظر باقي نماند از دو طرف از هيچ
اگر موردي پيش بيايد كه در يك معامله بنـاي طـرفين برگذشـت، يعنـي                

» صـلح «صورت     باشد، معامله به   واگذاري يك چيز بدون اعمال دقت الزم      
گيـرد، خـواه ايـن واگـذاري كـامالً            آميز انجام مـي     يعني واگذاري گذشت  

 .رايگان و بالعوض باشد و خواه در برابر عوضي كه معين شده است
گيرد بايد كمكي به گناه، ظلم و فساد و به طـور              اي كه انجام مي     ـ معامله 6

 .كلي تخلف از قانون حق نباشد
بايد از هر نوع تقلب و نيرنگ منزه باشد، در غير ايـن صـورت               ـ معامله   7

خاطر است كه مبـادا بـه او كـاالي تقلبـي              خريدار همواره دچار تزلزل   
ايـن نـوع تزلـزل و    . داده باشند يا در قيمت كـاله سـرش رفتـه باشـد           

هـاي    ترين عوارض زنـدگي و مايـة نابسـاماني          اعتمادي از نامطلوب    بي
 .اجتماعي استبسيار در زندگي فردي و 

 :روايت شده كه فرمود) ع(از اميرالمؤمنين علي
 .اِنَّ اهللاَ يحِبّ الْمحتَرِف الْاَمين

 1».كار را دوست دارد ور درست خدا پيشه«
 :ضمن يك روايت مفصل، نقل شده كه فرمود) ص(از رسول خدا

 .منْ غَش النّاس فَلَيس بِمسلِم... 
                                                 

 .96، ص 12وسائل، ج  .1
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 1».ا مردم تقلب كند مسلمان نيست ب هر كه در معاملة... «
 :روايت شده كه فرمود) ع(از امام ششم

جلوي اين كار را گرفت كه شير را براي فـروش بـا       ) ص(رسول خدا «
 2».آب مخلوط كنند

 :بن حكَم نقل شده كه گفت از هِشام
امـام  . بـودم  3در جايي كه سايه بود مشـغول فـروش پارچـة سـابِري            «
 در   !هشـام : گذشت، رو به مـن كـرد و گفـت           جا مي   سواره از آن  ) ع(هفتم

 4».باشد سايه چيز فروختن خود نوعي تقلب است و تقلب حرام مي
 :نقل شده كه فرمود) ع(از امام ششم

 .غَبنُ الْمستَرْسِلِ حرام
كاله گذاردن سر كسي كه در معامله سخت نگرفته و بـه تـو اعتمـاد                «

 5».كرده حرام است
 

 اقسام خريد و فروش
 و فروش از اين جهت كه جنس مـورد معاملـه و بهـاي آن نقـد يـا         خريد

 :شود  نوع تقسيم مي4نسيه باشد به 
 .شوند كاال و قيمت هر دو موجودند و موقع معامله رد و بدل مي :ـ نقد1

                                                 
 .210، ص 12وسائل، ج  .1
 .208، ص 12وسائل، ج  .2
بافتند و آگاهي بر همـة خصوصـيات       يك نوع پارچة ظريف گرانبها كه در آن دوره مي          .3

 .آن در سايه دشوار بوده است
 .208، ص 12، ج وسائل .4
 .363، ص 12وسائل، ج  .5
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شـود ولـي      كاال موجود است، و همان وقت به خريدار داده مـي           :ـ نسيه 2
 .پردازد خريدار بهاي آن را بعد مي

كـاال موجـود نيسـت، ولـي        ): خريد  فروش يا پيش    پيش( يا سلم ـ سلف   3
 .شود قيمت آن نقداً به فروشنده داده مي

نـوع  . شـود   نه كاال موجود است و نه قيمـت آن نقـد داده مـي              :ـ كالي به كالي   4
اخير معامله يعني، كالي به كـالي، در اسـالم باطـل اسـت و موجـب انتقـال                   

شـده   معمول موارد از بسياري در مروزها كه فروش و خريد نوع اين .شود  نمي
هـا و ترقـي اجنـاس بـا دخالـت             اسـاس قيمـت     است موجب باالرفتن بـي    

هـا بـه دوش    بـار سـنگين ايـن افـزايش قيمـت         . هاي اضـافي اسـت      واسطه
 .ببرد اي استفاده افزايش اين از اصلي كنندة توليد اينكه بدون است كننده مصرف

كلي خريد و فروش قبـل از قـبض،         خريد و فروش كالي به كالي و به طور          
يعني تحويل گرفتن كاال، يكي از عوامل مؤثر در انحراف بازرگاني و خريـد              

طور كه قبالً گفتـيم نقـش صـحيح           همان. و فروش از مسير طبيعي آن است      
اي مناسب در برابر آن       دار شدن كار توزيع و داشتن بهره        بازرگان همان عهده  

لي و معاملة قبل از تحويلِ كاال، هنوز واقعـاً          ولي در معاملة كالي به كا     . است
فقط يك معاملة لفظي . داد و ستدي انجام نگرفته تا گامي در راه توزيع باشد         

كـه    آن  يا كاغذي صورت گرفته كه اگر به رسميت شناخته شود، خريدار، بي           
خرد و بعد با سود بيشـتر   كار انداخته باشد، چيزي را در هوا مي    اي به   سرمايه

اي   كنـد و بـاز سـود تـازه          خريـدار دوم هـم همـين كـار را مـي           . وشدفر  مي
ترين كاري در راه توزيع واقعـي انجـام گرفتـه             كه هنوز كم    آن  خواهد، بي   مي

هـا و     جهـت واسـطه     ثمر و بي    تنها خاصيت اين نوع معامله افزايش بي      . باشد
 خود موجب كننده است كه خودبه  كارها ميان توليدكننده و مصرف  العمل  حق
 دهـوليدكننـ ـه دست ت  ـا ب ـه تنه ـزايشي كه ن  ـاف. هاست  زايش كاذب قيمت  ـاف
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ها مـي شـود، زيـرا         آن  رسد، بلكه باري بر دوش      كنندة واقعي نمي    يا توزيع 
 .كننده، آن را بپردازند بايد به عنوان مصرف

شـويم كـه در ايـن روايـات بـه            با دقت در روايات اسالمي متوجه مي      
قـبالً يـك    .  اقتصادي توجه خـاص شـده اسـت        جلوگيري از اين انحراف   

در مورد خريد و فروش پـيش از        ) ع(نمونه از اين روايات را از امام هفتم       
 .ايم تحويل كاال نقل كرده

 
 لزوم آشنايي با احكام و آداب داد و ستد

طبق مقررات اسالمي كسي كه متصـدي امـر خريـد و فـروش و داد و سـتد                   
 كـار، آداب داد و سـتد و مقـررات آن را از               شود بايستي قبل از اشتغال بـه        مي

نظر ديني فراگيرد تا كار او موجب فساد جامعه نشود و خـودش هـم گرفتـار                 
 :فرمود كه بارها يادآوري مي) ع(امور حرام نگردد، چنان كه اميرالمؤمنين علي

 ».الفِقْه ثُم المتْجرَ
كـز فـروش    اول قوانين شرعي معامالت را فرا گيريد، سپس پا بـه مرا           «

 1».بگذاريد و به تجارت بپردازيد
 

 هاي اسالم در مورد خريد و فروش توصيه
 :ها توصيه شده اين است كه از جمله مطالبي كه رعايت آن

 .ها تفاوت گذاشته نشود ـ در قيمت جنس بين مشتري
 .گيري و بدخلقي نكند ـ فروشنده در جريان معامله با خريدار سخت

جا كه ممكـن اسـت از قبـول     ريدار تا آنـ در صورت پشيمان شدن خ 
 : در حديث است كه. گرفتن كاال سر باز نزند تقاضاي او در مورد پس

                                                 
 .، باب آداب التجاره650، ص 5كافي، جلد  .1
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  ».منْ اَقالَ مسلماً اَقالَ اهللاُ عثْرَتَه يوم القيامه«
هر كه كـااليي را بـه مسـلماني فروختـه و او خواسـت پـس بدهـد،                   «

وز رسـتاخيز از لغزشـش      خـدا ر  ] چـرا كـه   [از او پـس بگيـر،       ] فروشنده[
 1».گذرد مي

 .ـ از هر گونه سوگند، حتي سوگند راست بپرهيزد
 .ـ اگر در كاال نقصي هست يادآوري كند

ـ فروشنده از تعريف بيش از حد دربارة كاالي خود بپرهيزد، چنان كه             
 .خريدار هم نبايد آن را مذمت نمايد

ن را گنـاهي    فروشي به طـور جـدي پرهيـز نمايـد و آ             ـ فروشنده از كم   
 :فروشي آمده است بزرگ بداند و توجه داشته باشد كه در قرآن راجع به كم

فروشان، آنان كه در گرفتن حق خود دقت و مراقبت دارنـد      واي بركم «
كه به تمامي آن برسند، اما در مورد دادن حق ديگران دوست دارند كمتـر               

انديشـند كـه    يآيا اينـان بـه روز حسـاب نمـ     . چه بايد بدهند، بدهند     از آن 
پـا    برانگيخته خواهند شد؟ روزي كه مـردم بـراي پروردگـار جهانيـان بـه              

 2».خيزند مي
جا يادآوري ايـن نكتـه الزم اسـت كـه انسـان در هـر شـغل و               در اين 

فروشـي    موقعيتي كه هست بايد به اين موضوع توجه داشته باشد كـه كـم             
زنـدگي  هـركس در هـر مرحلـه از        . منحصر به كار خريد و فروش نيست      

گونه كه انتظار دارد ديگران دربارة او رفتار كننـد            اجتماعي كه هست همان   
فروشي را منحصر به امر  كه كم   گونه رفتار كند، نه آن      او نيز با ديگران همان    

 .ترازوداري يا نظاير آن بداند
                                                 

 .16 روايت 153، ص 5فروع كافي، ج  .1
 .6 تا 1هاي  سورة مطففين، آيه .2
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 هاي فسخ و به هم زدن قرارداد راه
حق بازگشـت در    در بعضي موارد طرفين داد و ستد از نظر شرع و قانون             

 :اند دارند، از جمله اي را كه كرده معامله
ـ در مورد خريد و فروش حيوانات تا سه روز، تا خصوصيات حيوان از              1

 .هر جهت روشن شود
 .اند ـ تا وقتي طرفين از مجلس قرارداد خارج و از يكديگر جدا نشده2
 .داي مغبون شده باش ـ جايي كه يكي از دو طرف در حد قابل مالحظه3
ـ جايي كه كاالي مورد معامله داراي عيب باشد يا در آن حيله و تقلبـي                 4

 .به كار رفته باشد
ـ در صورتي كه خريدار در پرداخت قيمت جنس خريداري شده تأخير            5

 .كند
 .ـ در صورتي كه فروشنده جنس فروخته شده را تحويل ندهد6
 طـرف يـا هـر    ـ در جايي كه در متن قرارداد چنين اختياري را براي يك 7

 .دو طرف در نظر گرفته باشند كه بايد مطابق شرط عمل شود
 
 ارث

ترين نمونة انتقال قهري مالكيت از يـك شـخص بـه افـراد ديگـر            معروف
 .اش زيربنايي طبيعي دارد ارث در شكل كلي. ارث است

دهـد، معمـوال      انگيزة طبيعي هر شخص بر كار اقتصادي كه انجام مـي          
او معمـوالً ايـن اسـت كـه از ايـن راه نيازهـاي         چيست؟ نخستين انگيـزة     
شك نيست كه اين تنها انگيـزة       . اش را تأمين كند     اقتصادي خود و خانواده   

هاي اقتصاديشان نيست ولي اين هم جاي ترديد نيست           ها بر فعاليت    انسان
 .ترين انگيزه همين است ترين و طبيعي كه همگاني
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 يكي از پيونـدهاي قابـل       طور كه در بحث خانواده گفتيم، اصوالً        همان
توجه خانوادگي همان پيوند اقتصادي ميان اعضاي يك خـانواده و تعهـد             

از . هاسـت  متقابل آنان در برابر يكديگر براي تأمين نيازهـاي اقتصـادي آن       
چيـز، ولـو يـك     شود كه هنگام مرگ هـيچ    تر انساني يافت مي     جا كه كم    آن

يا گليم نداشـته باشـد، بـا        دست لباس يا وسيلة خواب يا الاقل يك بوريا          
آيد كه با همين چيزهـاي مختصـر           سؤال پيش مي    خود اين   مرگ او خودبه  

ترين پاسخ به اين سؤال اين اسـت كـه           طبيعي. كه از او مانده چه بايد كرد      
ها بايد در همـان راه مصـرف شـوند كـه در زمـان حيـات او مصـرف                      آن
واده و بستگان نزديـك     شدند، يعني در راه تأمين نيازهاي اقتصادي خان         مي
 .ارث چيزي جز اين نيست. او

پيمـان اقتصـادي نداشـته باشـد،          اگر كسي بميرد و هيچ خويشاوند يا هـم        
اي خواهد بود كه در آن زنـدگي          ناچار دارايي او هر چه باشد متعلق به جامعه        

 .شود داري امت داده مي  المال و خزانه بنابراين دارايي او به بيت. كند مي
جا تذكر اين نكته الزم است كه در اسالم به رسـميت شـناختن             در اين 

اين انتقال طبيعي مالكيت، از كسي كه مرده به خانواده و بستگانش هرگـز              
صـورت يـك هـدف        اندوزي بـراي ورثـه بـه        بدين معني نيست كه ثروت    

باره آمده بـا      آيات و روايات فراواني در اين     . ها درآيد   اقتصادي براي انسان  
 :كهاين تأكيد 

اي انسان، دسترنج تو براي آن اسـت كـه در راه رفـاه و سـعادت تـو،          
كه روي هـم انباشـته شـود و     ات صرف شود، نه براي آن       خانواده و جامعه  

 .اي براي خودت يا زن و فرزند و بستگانت درآيد صورت گنجينه به
هايي از ايـن آيـات     با نمونه » كنز«هاي آينده به مناسبت بحث        در بحث 
 .  آشنا خواهيد شدو روايات
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 كيفيت تقسيم ارث
امـا  . چه از يك انسان باقي بماند بايد به بستگان و نزديكانش داده شود              آن

 به چه شكل؟
هاي مختلف اقتصـادي بـراي ايـن تقسـيم اشـكال گونـاگوني                در نظام 
در اسالم هم براي اين تقسيم شـكل خاصـي هسـت كـه بـه                . وجود دارد 

 .شويد اختصار با آن آشنا مي
 

 بندي خويشاوندان و بستگان بقهط
در مقــرراتِ اســالمي ارث، خويشــاوندان و بســتگان بــه شــرح زيــر بــه  

 :اند هاي مختلف تقسيم شده گروه
 ـ همسران1
 ـ پدر و مادر، فرزندان و نوادگان2
 ـ پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر، خواهرزادگان و برادرزادگان3
 ها آنـ عمو، عمه، دايي، خاله و فرزندان 4
هاي كيفري مالي بسـته      ها پيمان متقابلي در ضمانت      ـ كساني كه با آن    5

 ها شده و نظاير اين
بـرد ولـي در مـورد         هر حال از ديگري ارث مـي        هر يك از دو همسر به     

شود، يعنـي دارايـي شخصـي كـه مـرده             هاي ديگر، ترتيب رعايت مي      گروه
. شود  ادگانش داده مي  عالوه بر همسر، نخست به پدر و مادر و فرزندان و نو           

وقت نوبت به گروه بعـد، يعنـي    اگر پدر و مادر و فرزند و نواده نداشت، آن       
رسد، و اگر از اين       ها مي   پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر يا فرزندان آن       

وقت نوبت به گروه بعد، يعنـي عمـو، عمـه، دايـي،      گروه هم كسي نبود، آن   
 وقـت نوبـت گـروه       ز اين گروه نبود، آن    ها، و اگر كسي ا      خاله و فرزندان آن   
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هـا   هاي كيفري مالي و نظـاير آن    بعد، يعني دارندگان پيمان متقابل ضمانت     
 .خواهد بود

 
 بندي ارث سهم

بندي منظمـي آمـده اسـت     در مقرراتِ اسالمي ارث، براي اين تقسيم سهم 
هـاي سـادة فارسـي كـه در ايـن       كه براي آشنايي با آن بهتر است به كتاب       

المسـائل يـا بخـش ارث قـانون       نوشته شده، از جمله كتاب توضـيح       زمينه
 .مدني ايران، كه عيناً از قوانين ارث در اسالم گرفته شده، مراجعه شود

 
 تعديل ثروت

هاي مختلف بـا      جا كه مشاهدات عيني و تجارب اجتماعي در جامعه          تا آن 
ظـر  هاي اجتمـاعي و اقتصـادي مختلـف نشـان داده، افـراد بشـر از ن                  نظام

منظور ما از اين تفاوت آن      . كارآيي فكري و بدني با يكديگر تفاوت دارند       
هـايي كـه ناشـي از         هاسـت، نـه تفـاوت       تفاوتي است كـه در سرشـت آن       

هاي اقتصـادي و اجتمـاعي اسـت و بـا برطـرف               عدالتي  ها و بي    نابساماني
هاي ناشـي از كمبـود تغذيـة          شوند، از قبيل تفاوت     ها برطرف مي    كردن آن 
 يا پدر و مادر او در يك قشر جامعـه و فراوانـي آن در يـك قشـر                    كودك

ديگر، يا آگاهي بر شيوة صحيح تغذيه در يك گـروه و ناآگـاهي از آن در               
گروه ديگر، يا فراهم نبودن امكانات كافي آموزش و پـرورش بـراي يـك               

 . ديگر دسته و فراوان بودن اين امكانات براي يك دستة
نبايد به حساب تفـاوت در خلقـت و سرشـت           ها هرگز     گونه تفاوت   اين

صورت جبر و قضا و قدر پذيرفته شوند، بلكه بايـد از   گذاشته شود يعني به    
 .راه كوشش در راه داشتن نظام عادالنة اجتماعي و اقتصادي برطرف گردند
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هـاي   گونـه تفـاوت   رسد كه با برطرف كردن ايـن  ولي چنين به نظر مي   
هـايي ميـان افـراد بشـر از نظـر            به تفـاوت   ها، باز هم    مصنوعي ميان انسان  

استعداد فكري و بدني و كارآيي در اين دو جهت، انديشه و كار و ابتكار،               
هاي اجتماعي و اقتصـادي نيـز رخ          ترين نظام   رسيم كه حتي در عادالنه      مي
خـود سـبب    گونه تفاوت در كارآيي فكري و عملي، خودبـه   اين. نمايند  مي
دو . ها يكسان نباشد     سعي و كوشش همة انسان     شود كه بازده اقتصاديِ     مي

كوشد   يكي از بام تا شام مي     . روند تا ماهي بگيرند     ماهيگير به كنار دريا مي    
كوشد   ديگري هم از بام تا شام مي      . كند  ولي بيش از پانزده ماهي صيد نمي      
هـا را در آب بگيـرد و در       تواند رد ماهي    ولي با تيزهوشي كه دارد بهتر مي      

همان مقدار وقت و با همان مقدار تـالش شصـت مـاهي صـيد               نتيجه در   
ــا گذشــت يــك ســال، تفــاوت .كنــد، يعنــي چهــار برابــر نفــر اول مــي ب
. آيـد   وجـود مـي     اي در وضع اقتصـادي ايـن دو مـاهيگير بـه             مالحظه  قابل

بنابراين، حتي در صورتي كه مالكيت شخصي را مخصوص به بـازده كـار       
با پيدايش اختالف سطح اقتصادي ميان      توانيم    اشخاص بدانيم، باز هم نمي    

 .رو نشويم ها روبه انسان
امـا  . اين اختالف سطح مربوط به دو انسان سالم و توانا بـر كـار بـود               

هاي ناتوان، فرسوده و از كـار   دانيم كه در هر جامعه، كم يا بيش، انسان        مي
هـا از وضـع اقتصـادي       وضع اقتصادي اين انسان   . شوند  افتاده نيز يافت مي   

. ها ياد كرديم، به مراتب بدتر خواهد بود      درآمد كه قبالً از آن      هاي كم   نسانا
 .دست آورند توانند به ها غالباً همان قوت اليموت را هم نمي اين

مالكيـت  «بنابراين حتي در يك نظام اقتصـادي كـه بـر اصـل طبيعـي                
 افراد  و» درآمد  كم«يا  » درآمد  بي«هاي    متكي باشد به افراد و گروه     » كار  بازده

 .خوريم برمي» پردرآمد«هاي  و گروه
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در برابر اين وضع چه كنيم؟ آيا بگوييم ايـن ديگـر مقتضـاي طبيعـت              
بنابراين هر سه گروه را بـه حـال         . است و با مقتضاي طبيعت نبايد درافتاد      

درآمدها را گرفتار محنـت       خود بگذاريم، پردرآمدها را غرق در نعمت، كم       
اي  يـا فكـري كنـيم و چـاره    . گـدايي و ذلـت  درآمدها را محكوم بـه       و بي 

 انديشيم؟
هـاي   انديشـي در نظـام     ايـن چـاره   . اي انديشـيد    بدون شك بايد چـاره    

هر حال در جهت نـوعي تعـديل          هاي مختلف دارد، كه به      مختلف صورت 
ها و دادن آن به       ثروت به صورت گرفتن مقداري از امكانات مالي پردرآمد        

 .باشد هاي آنان مي ف در راه نيازمنديدرآمدها يا صر درآمدها و بي كم
 

 كوشش اسالم براي تعديل ثروت
هـاي   هاي برجستة تعاليم اقتصادي اسـالم مربـوط بـه گـام        يكي از قسمت  

مؤثري است كه در اين آيين آسماني در جهت تعديل ثروت برداشته شده             
در قرآن از قسمتي از كارهايي كه بايد مسلمانان در جهـت تعـديل              . است

 .ياد شده است» انفاق«نجام دهند با عنوان ثروت ا
 
 انفاق
هـا    را به حال خود رها نكرده و با تأكيـد فـراوان از آن             » پردرآمدها«اسالم  

 :چه را دارند در راه خدا و رفاه خلق خدا خرج كنند خواسته است كه آن
چـه دوسـت      كه از آن    هرگز به نيكي و خوبي نخواهيد رسيد مگر اين        «

و هر چه انفاق كنيـد خـدا   ) و در راه خدا و خلق بدهيد (داريد انفاق كنيد 
 1».داند مي

                                                 
 .92  عمران، آية سورة آل .1

 شناخت اسالم     572

 

 : سورة شوري دربارة مؤمنان راستين گويد38آية 
گذارند، كارشـان در      اند، نماز مي    ها كه دعوت خدايشان را پذيرفته       و آن «

 ».كنند ايم انفاق مي ها داده چه ما به آن گذرد و از آن ميان خود به مشورت مي
هاي بسيار ديگر در قرآن، پردرآمدها را سخت تشـويق     ا و آيه  ه  اين آيه 

دوستي را كنار بگذارند و آن را در جهت رفـاه خلـق خـدا             كند كه پول    مي
 .مصرف كنند

كند كه تا از پـول نگذرنـد           سورة بقره به پردرآمدها اخطار مي      177آية  
 :در صف نيكان درنيايند

بايسـتيد،  ) بـه عبـادت   (نيكي آن نيست كه رو به جانـب شـرق يـا غـرب               «
نيكوكار كسي است كه به خدا و روز پايان، به فرشتگان، كتاب خـدا و پيـامبران                 

كـه دوسـتش دارد، بـه خويشـان، يتيمـان،             مؤمن باشد و دارايي خـود را بـه آن         
 » ... هاي غيرآزاد دهد  ماندگان، مددخواهان و در راه آزادي انسان بينوايان، در راه

 خرج كـردن پـول       همه تأكيد قرآن را دربارة      اين مسلمانان متعهدي كه    
پرسيدند، چه مقدار از دارايي خود      ) ص(در راه خدا شنيدند، از پيامبر خدا      

 :ها اين آيه آمد را بايد بدهند و در پاسخ آن
 1»چه اضافه است پرسند چه انفاق كنند، بگو آن و از تو مي«

ان پاكبـازي را    رود و مسـلمان      سورة حشر از اين هـم فراتـر مـي          9  آية
كه خود نيازمندند، برادران و خواهران مسـلمان نيازمنـد            ستايد كه با آن     مي

 :دارند را بر خود مقدم مي
و كساني كه پيش از آنان در آن منزل جا گرفته و ايمان آورده بودند،               «
انـد، دوسـت دارنـد و در دل     ها را كه مهاجرت كـرده و نزدشـان آمـده       آن

                                                 
 . سورة بقره219قسمتي از آية  .1
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كنند و     اين مهاجران داده شده احساس نياز نمي       چه به   خويش نسبت به آن   
. حـالي باشـند   دارند، حتي اگر خود دچار پريشان     ها را بر خود مقدم مي       آن

بله هـركس از آسـيب بخـل و خودخـواهي خـويش دور بمانـد، هـم او                   
 ».رستگار است

ديد كلي قرآن دربارة دارايي و امكانات مالي اضافي كه يـك مسـلمان              
 راه حالل به دست آورده، اين است كه بايد قسـمتي    از دسترنج خويش از   

اش و بقيـه را در راه خـدا و           از آن را براي زندگي معتدل خود و خـانواده         
، »اسراف و تبذير  «صورت يا به گناه       در غير اين  . رفاه خلق خدا صرف كند    

اش آلـوده خواهـد       روي و ولخرجي در زندگي خود و خانواده         يعني زياده 
، يعني دو انحراف اقتصادي كـه      »كَنْز«س بزرگ زراندوزي    شد، يا به گناه ب    

 .قرآن به شدت از آن انتقاد كرده است
 

 )اسراف و تبذير(روي و ولخرجي  تحريم زياده
روي و  در قرآن آيـات فراوانـي در نكـوهش هـر نـوع اسـراف و زيـاده              

ها يك آيه را به عنـوان نمونـه نقـل            از ميان آن  . تجاوز از حد آمده است    
 :مكني مي

دار و بـدون داربسـت،        هـايي بـا درختـان داربسـت         و اوست كه بـاغ    «
هـاي خـوراكي گونـاگون و در ختـان           زارها با فراورده    ها و كشت    نخلستان

وقتــي بــاروبر داد از آن . زيتــون و انــار، هماننــد و ناهماننــد، پديــد آورد
هـا بدهيـد      بـرداري، حقـوقي را كـه بايـد از آن            بخوريد، ولي هنگام بهـره    

 1».ها را دوست ندارد روي روي نكنيد كه خدا زياده زيد و زيادهبپردا
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شودكه همة باروبري كـه از      در اين آيه با صراحت اين مطلب مقرر مي        
آيـد، بـراي مصـرف شخصـي          يك كشتزار، باغ يا نخلستان به دسـت مـي         

 .نيست و در آن حقي براي ديگران منظور شده است
 :لخرجي چنين آمده استهاي زير در نكوهش از تبذير و و در آيه

ماندگان را بده و خود بيهوده خرجـي          حق خويشان، بينوايان و در راه     «
اند و شيطان در برابر خدايش        ها برادران شيطان بوده     كن  مكن، بيهوده خرج  
 1».ناسپاس بوده است

 
 )كَنْز(تحريم زراندوزي 

در . دهـد   اندوزها را سخت مورد نكوهش و تهديـد قـرار مـي             قرآن ثروت 
 :باره چنين آمده است  سورة توبه در اين35 و 34هاي  يهآ

سـازند و در راه خـدا خـرج           ها كه از زر و سيم، گنجينه مـي          به آن ... «
روزي كه بر اين زر و سيم آتش دميـده         . كنند، مژدة عذابي دردناك ده      نمي

چـه بـراي      ايـن اسـت آن    . ها داغ شود    و پيشاني و پشت و پهلويشان با آن       
 ».هاي خويش را بچشيد ، اينك آن اندوختهخود اندوختيد

اين آيـات در سـورة توبـه و در رديـف آيـات جهـاد آمـده و چنـين                     
نمايد كه دربارة كساني نازل شده كه با داشتن امكانات مالي، از صـرف         مي
از ايـن آيـات يـك    . اند هاي جهاد خودداري كرده   ها در راه تأمين هزينه      آن

ين اسـت كـه، تـا وقتـي كـه در جامعـة       آيد و آن ا قانون كلي به دست مي  
توانـد بـه فكـر        كـس نمـي     اسالمي نيازي يا نيازمنـدي وجـود دارد، هـيچ         

 . اندوخته براي خود يا بستگانش باشد
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در روايات اسالمي، مخصوصاً روي نكـوهش از پـول جمـع كـردن و        
دهندة يك جهت ديگر در       راكد نگه داشتن آن تكيه شده و اين خود نشان         

روايـت شـده كـه بـه        ) ع(از امام ششم  . د اسالمي با كنز است     اقتصا  مبارزة
 :يكي از يارانش فرمود

دارتـر از پـول       بارتر و مسـئوليت     ـ از انسان پس از مرگش چيزي گران       
 .ماند نقد نمي

 چه كند؟ ـ پس با آن
 .هاي تهيه كند ـ با آن باغي، جاليزي يا خانه

 
 مصارف انفاق

توان زير    ها را مي    اد شده كه همة آن    در آيات انفاق از مصارف گوناگوني ي      
 .گرد آورد» نيازها و نيازمندها«عنوان 

 :خوريم در ميان اين مصارف به عناوين زير برمي
 :اهللا، در راه خدا ـ عنوان كلي في سبيل1
 1»... كنند  ها كه دارايي خود را در راه خدا خرج مي آن«
 :ـ پدر و مادر، خويشان و نزديكان2
كنيد بايد بـراي     د چه خرج كنند، بگو پولي كه خرج مي        پرسن  از تو مي  «

 2».خرج كنيد... پدر و مادر و نزديكان و خويشان 
 :ماندگان ـ يتيمان، بينوايان و در راه3
 3»... ماندگان ببخشيد  به يتيمان، بينوايان و در راه... «

                                                 
 . سورة بقره262قسمتي از آية  .1
 . سورة بقره215قسمتي از آية  .2
 .همان .3
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اين مصرف شامل تأمين هزينة همة كساني است كه به دليل از دسـت              
ست خانواده، از كارافتادگي يا نبودن كار، دور شدن از وطـن و             دادن سرپر 

هـا قـادر بـر     امكانات شخصي يا به علت هجرت يا مسافرت و نظاير ايـن        
 .تأمين وسايل زندگي خويش نيستند

 :هاي جهاد ـ هزينه4
اي از آيات انفاق در زمينـة تـأمين هزينـة جهـاد               قسمت قابل مالحظه  

خريد ساز و برگ و تجهيزات جهـاد خـرج   چه بايد براي      است، اعم از آن   
هـا   چه بايد بـراي تـأمين زنـدگي جهادكننـدگان و خـانوادة آن      شود، يا آن  

 بقره دربارة ضرورت اين نوع انفاق و نقـش            سورة 195 آية. پرداخت گردد 
 :براي همه، چنين گويد» زندگي انساني«حساس آن در تأمين 

 خويش به كام مرگ و      در راه خدا پول خرج كنيد و خود را به دست          «
 ».نابودي ميفكنيد و خوبي كنيد كه خدا خوبان را دوست دارد

از مجموع آيات و رواياتي كه در زمينة انفاق آمـده چنـين بـه دسـت                 
 :هاي اقتصادي خواسته است آيد كه اسالم در زمينه مي

هاي سودمند اجتماعي هركس در حد توانـايي خـود            ـ در تأمين هزينه   
 شركت كند،

 جامعة اسالمي بينوايي كه ساز و برگ زندگي ندارد باقي نماند،ـ در 
ـ پردرآمدها همة درآمـد خـود را از آنِ خـود نداننـد و توجـه داشـته            

 :ها حق مسلم ديگران است، به گفتة قرآن باشند كه بخشي از درآمد آن
كـه دسـت كمـك     آن(مسـائل  «ها حقـي اسـت بـراي      و در دارايي آن   «

كـه در نـوعي محروميـت         آن(و محـروم    ) كند  ميخواهي به سوي او دراز      
 1».)برد سر مي به
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اي كه در آن گروهـي سـير و گروهـي گرسـنه باشـند، جامعـة                   جامعه
 :در روايات اسالمي است كه. اسالمي نيست

 ».اش گرسنه باشد مسلمان نيست هر كه با شكم سير بخوابد و همسايه«
ه رضـاي خـدا و بـا    ها، همه بايد براي خـدا و در را     ـ اين داد و دهش    

كننده تكامل روحـي      عشق به خدا و خلق خدا همراه باشد، تا هم به انفاق           
 .بخشد و هم پيوند برادري را ميان او و ديگران محكم كند

 
 زكات

زكات، به معني كنوني آن، يك مرحله از انفاق عمومي است كه بـراي آن               
در حقيقت  اين بخش از انفاق     . مقررات خاصي در فقه اسالمي آمده است      

بــراي جريــان مــداوم قســمتي از امكانــات مــالي پردرآمــدها بــه ســوي  
 .درآمدها يا براي تأمين نيازهاي اجتماعي است درآمدها و بي كم

كه در موارد مختلـف زكـات آمـده اسـت، نشـان        » حد نصاب «توجه به   
 .آيند حساب مي به» پردرآمدها«دهد كه در اقتصاد اسالمي چه كساني از  مي

صـورت اسـكناس نبـود، از فلزهـاي           زها كه پول درشت بـه     در آن رو  
تـر، ماننـد      قيمت  قيمتي مانند طال و نقره براي پول درشت و از فلزهاي كم           

 .شد استفاده مي) پشيز(براي پول خرد ... مس و 
ها كه    كرد كه هيچ، اما آن      ها كه درآمدشان از حد پول خرد تجاوز نمي          آن

صـورت پـول نقـره     تند پول درشـت، بـه  توانس حدي بود كه مي  درآمدشان به 
 گرمي طال   4داشته باشند، اگر بيست سكة تقريبا       ) دينار(پا پول طال    ) درهم(

كردند كه بـيش از يـازده مـاه      گرمي نقره پيدا مي    5/2يا دويست سكة تقريبا     
كه آن را به كار زنند، وظيفه داشتند يـك چهلـم آن را     آن  ماند، بي   برايشان مي 

 كشاورزي كه از مزرعه يـا     . ه خدا و رفاه خلق خدا دهند      براي مصرف در را   
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كـرد،    كيلوگرم گندم، جو، خرمـا يـا كشـمش برداشـت مـي     864باغ خود   
شد يـك     صورت ديمي آبياري مي     وظيفه داشت اگر درخت يا كشت او به       

كرد يك بيستم محصول آن را در ره خدا      دهم و اگر خود آن را آبياري مي       
كـرد،    هاي طبيعي اسـتفاده مـي       اري كه از چراگاه   د  دام. و رفاه خلق او دهد    

 ماه مـال او بـوده، يـك         11 گوسفند داشت كه بيش از       40موظف بود اگر    
 گاو داشت كه بـيش از يـازده مـاه در اختيـار او بـوده،              30گوسفند و اگر    

كشي بگيـرد،     ها كاري از قبيل شخم، عصاري، باربري يا آب          كه از آن    آن  بي
 شتر داشت كه   26وارد دو سال شده باشد و اگر        يك گوسالة يك ساله كه      

 ماه بدون كار در اختيار او بوده، يك شتر يك ساله كه وارد دو          11بيش از   
 شتر بيكار در ايـن مـدت داشـت، يـك گوسـفند              5سال شده باشد و اگر      

 .براي مصرف در راه نيازها و نيازمندها بدهد
يـه شـده كـه      در قسمتي از روايات زكات صريحاً روي ايـن نكتـه تك           

 . درآمدها آهنگ تعديل ثروت دارد درآمدها يا بي پرداخت زكات به كم
 

 هاي اقتصادي زمامداران امت مسئوليت
هاي بسيار جالب تعاليم اقتصادي اسـالم بخـش مربـوط بـه          يكي از بخش  

ايـن بخـش بسـيار      . هاي مالي و اقتصادي دولت اسـالمي اسـت          مسئوليت
.  فقط به بيان قسمتي از آن پرداخـت        توان  مفصل است و در اين كتاب مي      

توان به دو گـروه تقسـيم         هاي اقتصادي دولت را از نظر كلي مي         مسئوليت
 :كرد

 .ـ مسئوليت در برابر نيازها و نيازمندها1
هـاي مختلـف توليـد و     ـ مسـئوليت رهبـري اقتصـادي در قسـمت      2
 .توزيع
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 المال بيت
داري   مـال، يعنـي خزانـه     ال  در نظام اسالمي قسمتي از درآمدها بايد به بيت        

 :جامعة اسالمي داده شود،  از قبيل
هـاي دولتـي كـه طبـق          يعني قسمتي از بازده اقتصادي زمـين       ـ خَراج، 

 .شود برداري به بخش خصوصي داده مي قرارداد براي آباد كردن و بهره
يعني ماليات سرانه يا نظير آن كـه غيـر مسـلمانان سـاكن در                ـ جِزْيه، 

 .ردزاندپ سرزمين اسالم مي
غنايمي كه در نبردهاي مسلمين با دشمنان متجـاوز         % 20 يعني   ـ خمس، 

آيـد، و بـه معنـي          مـي   به سرزمين اسالم يا به حق و عدل و آزادي به دست           
هـاي   چه اضافه بر هزينـه  از درآمد ويژة هر فرد، يعني آن     % 20تر آن،     گسترده

چـه از راه      از آن % 20شود، و     عادي شخصي، خانوادگي و شغلي نصيبش مي      
 .آيد ها به دست مي هاي زمين، استخراج معادن و نظاير اين غواصي، كاوش
 .اند و وارثي ندارند  يعني اموال كساني كه مردهـ دارايي،

 .اند و منابع ديگري كه در فقه اسالمي آمده
آوري   دولت اسالمي وظيفه دارد اين درآمدها را در خزانة ملـت جمـع            

هر گوشه از سرزمين اسالمي نيازي يا نيازمندي        كند و مراقب باشد كه در       
 :وجود دارد، آن را بشناسد و تأمين كند، از قبيل

ـ ايجـاد و نگهـداري مؤسسـات عمـومي فرهنگـي، بهداشـتي، تبليـغ                
 ها، اسالمي و نظاير اين

بخش در هـر      هاي دفاع از سرزمين اسالم يا جهاد آزادي         ـ تأمين هزينه  
 منطقة ديگر،

اي   دار وظيفـه    ساني كه از طرف دولت اسالمي عهـده       ـ تأمين زندگي ك   
 هستند،
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درآمدهايي كه طبـق قـوانين اسـالمي          درآمدها يا كم    ـ تأمين زندگي بي   
 ).ص(حق ندارند از انفاقات عمومي استفاده كنند، از قبيل خاندان پيامبر

درآمدهايي كـه در قلمـرو    درآمدها يا كم ـ تأمين كمبود زندگي همة بي 
هاي مالي بـرادران و خـواهران مسـلمانِ           كنند و همكاري    مياسالم زندگي   

 .ها كافي نبوده است ها براي تأمين زندگي آن آن
المـال    هـا، اگـر بيـت       پس از تأمين اين نيازها و نيازمنـدها و نظـاير آن           

موجودي اضافي داشته باشد، بايد در راه رفاه بيشتر افراد امـت اسـالمي و    
صرف و با رعايت موازين اسـالمي در ايـن          ها از هر نظر       بهبود زندگي آن  

 .مورد سهم هركس به او داده شود
مسأله پرداخت كمك هزينه به افراد از طرف دولـت از همـان قـرن اول            

شد و به همـين جهـت در تـاريخ اسـالم        هجري در جامعة اسالمي اجرا مي     
خـوريم كـه پـولي بـراي      مكرر به اين مطلب از زبان اشخاص مختلف برمي      

اند، ولي    زمندان در اختيارشان بوده و در صدد پرداخت آن برآمده         مصرف نيا 
المـال    تعهد قاطع دولـت اسـالمي و بيـت        . اند  اند نيازمندي نيافته    هرجا گشته 

درآمدها يك پشـتوانة قطعـي        درآمدها و كم    امت براي تأمين زندگي همة بي     
 هـا حتـي در      شود كه تأمين زندگي آن      براي اين گروه است و موجب آن مي       

 .گرو انجام وظايف مالي برادران و خواهران مسلمانشان نباشد
از اين گذشته در مورد قسمتي از اين وظايف، دولـت اسـالمي مسـئول               

هـا   ها از طرف افراد باشد تا اگر خود بـه انجـام آن              است كه مراقب انجام آن    
هاست از ايشان بگيرد و به        اقدام نكنند، دولت حقوق مالي را كه بر عهدة آن         

ــه همــين جهــت، يكــي از تشــكيالت رســمي  . هــا برســاند صــارف آنم ب
آوري خـراج و      يعنـي جمـع   » جِبايـه «هاي سرزمين اسالم سـازمان        حكومت

 در روايات اسالمي مقررات بسيار جالبي در      . ها بوده است    زكات و نظاير آن   
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جـا    اي داده شده تا اين اقدام دولت را تا آن           اين زمينه آمده و تعاليم ارزنده     
ممكن است تلطيف كند، مبادا بـه روح ايـن تضـامن اقتصـادي و فـي                 كه  

 .اي وارد آيد اهللا بودن آن لطمه سبيل
 

 رهبري اقتصادي در توليد و توزيع
چه گفتـيم نيسـت و    وظايف دولت اسالمي در مورد اقتصاد منحصر در آن      

طور كه قبالً اشاره شد، يك بخش مهم از ايـن وظـايف مربـوط بـه                   همان
. ايت مسائل اقتصـادي در دو بخـش توليـد و توزيـع اسـت              رهبري و هد  

آيد ايـن اسـت    چه از مجموع روايات مربوط به اين مطلب به دست مي  آن
كه دولت اسالمي وظيفه دارد بر جريان كلي اقتصادي جامعه نظارت كنـد             

 توليـد يـا توزيـع از مـوازين           و هر جا حس كند كه ممكـن اسـت شـيوة           
ح اقتصادي عموم آسـيبي وارد كنـد، قـبالً    اسالمي منحرف شود و به مصال     

 .جلوي آن را بگيرد و يا اگر انحرافي روي داده آن را برطرف سازد
باره به دست ما      ترين رواياتي كه از پيشوايان حق در اين         يكي از جالب  

به مالك اشتر است كـه هنگـامي        ) ع(المؤمنين علي   رسيده، نامة مفصل امير   
. ود به عنوان دستورالعمل حكومتي به او داد       كه او را فرماندار مصر كرده ب      

توانـد    اين نامه به فارسي ترجمه و منتشر شده است و هركس بخواهد مي            
هـاي ايـن نامـه     جا برخـي از قسـمت   در اين. يك نسخه از آن را تهيه كند   

 :كنيم رانقل مي
به كار خراج رسيدگي كن، آن هم در جهت سـامان دادن بـه زنـدگي                ... «

 چــون ســامان زنــدگي همــه وابســته بــه ســامان خــراج و دهنــدگان، خــراج
كنندگان آن است و بدون آن براي ديگران هم سر و سـاماني نيسـت،            پرداخت

 در. ها هسـتند    دهنده  بگير از خراج و خراج       مردم در حقيقت خرجي     چون همة 
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يـابي    اين زمينه بايد به آباد شدن زمين بيشتر توجه داشته باشي تا به دست             
كسـي  . تر، چون خراج بيشتر در گرو آبادتر شدن زمين است         بر خراج بيش  

هـا را     كه به آبادي زمين بينديشد سـرزمين        آن  خواهد، بي   كه فقط خراج مي   
 1».كند و زمامداريش دوامي نياورد ويران و مردم را نابود مي

چــه در مركــز و چــه در نــواحي ديگــر بــه فكــر كــار بازرگانــان و ... «
هـا   ن حال اين را هم بـدان كـه بسـياري از آن            گران باش، ولي در عي      صنعت

دوست و بخيل و در پـي سـودجويي و خـودرأيي در               گير، مال   خيلي سخت 
 .ها و نقصي در كار زمامدارهاست كار بازرگاني هستند و اين ماية زيان توده

از آن جلـوگيري  ) ص(بنابراين جلوي احتكار را بگير، كه پيـامبر خـدا     
 گذشت همراه باشد و با وزن و پيمانة دقيق          خريد و فروش بايد با    . فرمود

ها چنان باشد كه نه به خريـدار اجحـافي            و درست صورت گيرد و قيمت     
 2»... شود و نه به فروشنده 

بررسي وظايف حكومت اسالمي در زمينة مسائل اقتصادي بـه خـوبي            
دهد كه هيئت حاكمة امت اسالمي بايد همـواره پاسـدار مصـالح               نشان مي 

درآمدها، باشند نه نگهبان منـافع        درآمدها و بي    م، به ويژه كم   اقتصادي عمو 
بـه  ) ع(براي نمونه بخش ديگري از نامـة امـام علـي          . نامشروع پردرآمدها 

 :كنيم مالك اشتر را نقل مي
مندتر باش كه حقـانيتش بيشـتر، عـدالتش           در همة كارها به آن عالقه     «

ضايتي توده رضايت   تر و به خشنودي توده نزديكتر است، زيرا نار          همگاني
كند، ولي از نارضايتي قشر ممتاز در برابـر           اثر مي   قشر ممتاز را خنثي و بي     
 3»... نظر كرد  توان صرف رضايت توده به آساني مي

                                                 
 .96، ص 3البالغه، ج  نهج .1
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 يك اصل برجستة اجتماعي و اقتصادي
خـوريم كـه جنبـة        در روايات اسالمي به يك اصل برجستة اجتماعي برمـي         

كـه از نظـر اسـالم تنهـا زمامـداراني              اين اقتصادي آن بسيار مهم است و آن      
درآمـدها    هـا بـا زنـدگي كـم         شـوند كـه زنـدگي آن        پيشه شناخته مي    عدالت

 .سطح باشد هم
سطح زندگي زمامدار امت اسـالمي   . در اين اصل عالي خوب دقت كنيد      

درآمـدترين مردمـي باشـد كـه در قلمـرو او زنـدگي                بايد مانند زندگي كـم    
خود   ها پيوند واقعي وجود داشته باشد وگرنه خودبه         كنند، تا ميان او و آن       مي
تواننـد قلبـاً رهبـري و زمامـداري او را بپذيرنـد و پشـتيبان               درآمدها نمي   كم

كنند،   اي احساس مي    خود ميان خود و او فاصله       ها خودبه   آن. واقعي او باشند  
 .ها را آرام نخواهد گذارد و عليه او تحريك خواهد كرد احساسي كه آن

ز جالبترين روايات اسالمي كه در آن اين اصل برجسته آمده، از            يكي ا 
 .نقل شده است) ع(المؤمنين علي امير

 يكي از يارانش به نـام عـالء رفـت تـا از او         در بصره به خانة   ) ع(علي
وقتي زمامدار امت اسالم خانة او را       .  بزرگي داشت   عالء خانة . عيادت كند 
اي؟ آيا در آخرت بـه   كرده ن دنيا چه ميبا اين خانة فراخ در اي     : ديد فرمود 

تواني با همين     آن نيازمندتر نبودي؟ خوب، حاال هم اگر خواسته باشي مي         
نـوازي و صـلة رحـم كنـي، آن را             خانه به آخـرت برسـي، در آن مهمـان         

  پايگاهي براي دفاع از حق و حقيقت قرار دهي و به اين ترتيب به وسـيلة               
 .  يابي همين خانه بر آخرت دست

اي زمامدار مسلمانان، من از دست بـرادرم عاصـم بـه تـو            : عالء گفت 
 .برم شكايت مي

 ـ مگر چه كرده؟
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 .پوش و تارك دنيا شده ـ پشمينه
 .ـ پيش من بيايد

اي دشـمنك خـويش، شـيطانِ       : وقتي عاصم نزد امام آمد، به او گفـت        
ا كني خد   پليد فريبت داده، چرا بر زن و فرزندت رحم نكردي، آيا فكر مي            

همة چيزهاي خوب و پاكيزه را برايت حالل كرده، امـا دوسـت نـدارد از                
كه با تو رودربايسـتي كنـد،   (ها استفاده كني؟ تو براي خدا كمتر از آني           آن

هـا   ظاهراً بگويد اين نعمتها برايت حالل است و باطنـاً بخواهـد كـه از آن       
 .)استفاده نكني

از لباسـهاي زمخـت و      ـ اي زمامدار مسلمانان، تـو خـود در اسـتفاده            
 !نگري اي كه مي خوراكهاي سخت و نامطبوع بدين پايه

خدا بر زمامـداران    . ـ كجاي كاري؟ حساب من از حساب تو جداست        
دادگر واجب و مقرر كرده كه زندگي خود را در حد زندگي مردم نـاتوانِ               

خود را  (درآمد دچار وسوسه گردند       درآمد قرار دهند، مبادا كه مردم كم        كم
   1.) زمامدار امت جدا بدانند و به راه انحراف از حق كشيده شونداز

براساس اين اصل برجسته، كه با اين صراحت در اين روايت اسـالمي           
آمده، كساني كه خواهان خدمت در سمت زمامداري امتنـد بايـد نخسـت              

خود را از نظر سطح زندگي روشن كنند، اگر آمـادة             وضع خود و خانوادة     
ها   درآمدترين مردمي كه در قلمرو زمامداري آن        در سطح كم  آن هستند كه    

قرار دارند زندگي كنند، در ايـن راه گـام بردارنـد، وگرنـه بـه كـار خـود                    
 2.پردازند
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دانند كه اگر خواستار بهتر       به اين ترتيب زمامدار امت و خانوادة او مي        
شدن وضع زندگي خويش از نظر اقتصادي هستند، بايد از نظر اجتمـاعي             

درآمـد بهبـود    اي را دنبال كنند كـه بـه وضـع مـردم كـم       اقتصادي برنامه  و
ها، وضـع خودشـان هـم بهتـر           بخشد، تا در پرتو بهبود وضع اقتصادي آن       

 اسـالمي حكومـت از نظـر اقتصـادي بـا             به عبارت ديگر، در جامعة    . شود
درآمدها سرنوشت مشترك دارد، نه با پردرآمدها و چنين حكـومتي نـه             كم

كند بلكه قدرتي     منافع افراطي و ضدعدالت پردرآمدها حمايت نمي      تنها از   
هـا و ضـمانتي اجرايـي بـراي           نيرومند در برابر آزمندي و تجـاوزطلبي آن       

 . تحقق بخشيدن به عدالت اقتصادي اسالم است
 

 شناخت اسالم
 
 : برگردان لبه

 انسان در پناه ايمان استوار ديني، در خويشتن پشتوانة نيرومندي احسـاس           
شـود، در راه      با خلوص و پاكي بيشتري دست به كار خدمت مـي          . كند  مي

دهـد، اگـر كوشـش در     هدف خود به دريوزگي و پستي و مداهنه تن نمي        
راه هدف، او را بـه رنـج انـداخت، يـا از او سـلب سـودي كـرد متزلـزل                    

 .شود نمي
او انسانها را همچـون جـان خـود دوسـت دارد و بـه سـعادت همـه                   

انديشـند پيونـد      دل با همة كساني كه همچون خود او مـي          انديشد و از    مي
از اينكه در راه نجات جامعه بكوشد و به ديگـران      . كند  متقابل احساس مي  

 . برد خدمت كند لذت مي



 )نمايه(اعالم 
 :اماكن

 452، 235 احد
   385، 384، 243 اروپا
 243 اسپانيا
 480 افريقا

 480 )مراكش(اقصي 
 382 آمريكا
 456 اندلس
 493 اهواز
 569، 242، 240، 227 ايران
 452، 235 بدر

 583، 479، 474 بصره
 526، 240 النهرين بين

 550 تهران
 546 چين
 232 حبشه
 480، 479، 475، 474 حجاز

 477، 475، 474 خراسان

 452، 235 خندق
 477، 472 دمشق
382 دِنْوِر 
 480 ديلم
، 227،   183،   181،   162 روم
345 ،466 ،546 
 480 ري

 550 زاهدان
 461 سقيفه
 474، 473، 472، 463 شام

 464 صفين
 474 عراق عرب
 546، 229، 227 عربستان

 444، 237 )نام محل(غديرخم 
 450 )نام محل(فارس 
 572، 533 فُرات
 360 فرانسه
 475 قادسيه
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 480 قزوين
 550 قم

 550 قوچان
 479، 476، 472، 471 كربال

، 472، 469، 452، 325 كوفــــه
474 ،475، 477 ،480 

 480 گرگان
 427، 313 مدينه

، 474، 456، 242، 222 مصــــر
480 ،546 ،581 
 452 مكه

 464 نهروان
 240هند 
 546، 240، 177 يونان

 
  و قبايلاشخاص

 473 بن يزيد يةمعاو) معاويه(
 526 اَبابرْده
 463، 461، 313 )ابوذر(اباذر 

 460، 220، 91 )ع( ابراهيم
 479 بن حسن بن عبداهللا ابراهيم
 477 بن محمد ابراهيم

 476، 472 ابن خلدون
 533 ابن عباس

 462 ابن قتيبه
 467 الحديد ابي ابن
 446 تيميه ابن
 475، 474، 470، 469 زياد ابن
 470 مرجانه ابن

 480 ابوالسرايا
 461 ابوبكر

 354 ابوجعفر
 478 ابوجعفر منصور

 462 ابوسفيان
 134 ابوطالب
 478، 477 ابومسلم
 476 ابوهاشم

 461 بن كعب ابي
 453 احمدبن حنبل

 480 بن عبداهللا ادريس
 181 )ع(آدم

 203 استالين
 309 اسماعيل

 529 اَسمر
 472 ام كلثوم

ــاقر  ــام ب ، 252، 249، 242 )ع(ام
452  ،255  ،299  ،306  ،314 ،
328 ،401 ،440 
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 421 )ع(امام حسن عسگري
ــــ امـــام  ) ع(امـــام حســـن 

، 329، 281 )ع(مجتبـــي حســـن
479 

ـــــــ ) ع(امــــــام حســــــين
، 470، 469 )ع(علــي بــن حســين

475 ،477 
 459، 283 )ع(امام رضا
 320، 299 )ع(امام سجاد
، 253ــ 251،  250 )ع(امام صادق 

292  ،298  ،300  ،309  ،316 ،
322  ،325  ،354  ،432  ،441 ،
447 

 456 امويان اندلس
 471، 384 ايرانيان
 446 )صحيح(بخاري 

 461 بن عازب براء
 382 برتراند راسل

 54 بروسه
 351 بني شَيبان

، 256، 242، 241 بنـــي عبـــاس
 481، 479ـ476
 440 اسرائيل بني

، 479، 476، 242الحســـن  بنـــي
480  

 456 )امويان(اميه  بني
ــي ــاس بنـ ، 456، 242، 241 عبـ

476 ،477 ،478 ،481 
  462، 461، 323 هاشم بني

 475 )بن يوسف(حجاج 
 472  ابراهيم حسن حسن
شـهيد  (بن حسن     بن علي   حسين

 479 )فخ
 بن محمـد حنفيـه      بن علي   حسين

476 
 )ع(ــ زهـرا   ) ع(حضرت فاطمه 

313 ،329 ،466 ،470 
... حضـــرت مهـــدي، قـــائم و 

 258ـ249
 526 حلَبي

 461 خالدبن سعيد
 164، 163 داروين

 195 داستايفسكي
 449، 299 )ع(داوود
 195 دكارت
 493 رفاعه

 194 رنه الفراژ
 177 القدس روح
 472 زبير
 96 )ع(زكريا
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 472 )بن علي(زيد 
 470 زيدبن ارقم

 472 )ع(زينب
 197 ژان بوفره

 197، 195، 194 ژان پل سارتر
 144 )ساسانيان(ساساني 

 456 سلطان محمد ششم
 313 سلمان فارسي

 476 بن عبدالملك سليمان
 470 سميه

 462 الدين سيد شرف
 461، 445 سيوطي

 61 گوي شال اوژن
 490 )قاضي(شُرَيح 

 532 شهيد ثاني
 435، 344 شيخ صدوق
 534، 533 شيخ طوسي

 471 صفويه
، 469 )محمـدبن جريـر  (طبـري  

470 ،472 
 584، 583 عاصم
 476 عباس

 476 )بن محمد حنفيه(عبداهللا 
 472 بن حنظله عبداهللا
 477 بن علي عبداهللا

 475، 474، 473عبداهللا بن زبير 
 476عبداهللا بن حسن 

 477 )سفاح(بن محمد  عبداهللا
 463 بن مسعود عبداهللا

 463 عبدالمجيد جودة السحار
ــدالملك  ــروان(عب ــن م ، 475 )ب

475 
 463 )عفان بن(عثمان 
 471، 456 عثماني
 469 عقيل
 583 عالء

 446 عالمة اميني
 476، 242 علويون

 476 )بن محمد حنفيه(علي 
، )ع(، امــــام علــــي)ع(علــــي

 461 )ع(المؤمنين امير
 461 عمار ياسر

 527 )خليفه دوم(عمر 
، 177، 172، 171 )ع(عيســـــي

223 
 476 بن زيد عيسي

ــاطميون  ــاطمي  (ف ــان ف حكمران
 456 )مصر

، 221، 215، 213، 133 فرعـــون
222 ،224 
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 461 بن عباس فضل
 480 بن يحيي برمكي فضل

 54 فيليسين شاله
 480 بن ابراهيم قاسم

 453 )ابويعلي(قاضي ابويعلي 
 134 قريش
 469 قيصر
 461 الغطاء  كاشف
 469 كسري

 196 گابريل مارسل
 386، 385 گوستاو لوبون

 163 المارك
 437، 180، 149 لقمان

 383، 382 ليندزي
 582، 581، 489 مالك اشتر
 452 ماوردي

 535 محقق ثاني
 476 محمد حنفيه
 480 محمد ديباج

 455، 453 محمد كامل ياقوت
 499، 230 )ص(محمد

 476 بن حسن  عبداهللا محمدبن
نفس (سن  بن ح   محمدبن عبداهللا 

 479 )زكيه
 474 مختار

 474 )بن حكم(مروان 
 477 مروان حمار

 469 مسلم
 446 )صحيح(مسلم 
 469 بن عقيل مسلم

 475 )بن زبير(مصعب 
 472 معاويه
 251 مفضّل
 461، 313 مقداد

، 476 )عباســـــي(منصـــــور 
 479ـ477

 197، 195، 194 مورتون وايت
 195 موريس كرنستن

، )ع(، حضرت موسـي   )ع( موسي
 133، 96 بن عمران يموس

 220 )زهرا فاطمه(نمرود 
 460 )ع(نوح

 479 هادي عباسي
 221، 133 هارون

 480 هارون عباسي
، 323، 133 )هاشــم بنــي(هاشــم 

461 ،462 
 197 هايدگر
 562 بن حكم هشام
 475 بن عبدالملك هشام

 شناخت اسالم     592

 

 67 هگل
 293 همام

ــود ، 180، 151، 113، 36 )ع(هـ
185 ،218 ،227 ،514 

 384 ويل دورانت
 197 ياسپرس
 475 بن زيد يحيي
 480 بن حسن بن عبداهللا يحيي
 473 )بن معاويه(يزيد 

 461 يعقوبي
ــونس ، 212، 94، 51، 47 )ع(يــ

221 ،227 ،234 ،449 
 

 مكاتب
 177 اسكوالستيك

 145، 144 اشاعره
 195 اگزيستانسياليزم

 178 اومانيسم
 55، 54 آليسم ايده

 167، 166 ترانسفورميسم
 475 خوارج

 188 موكراسيد

 203، 67، 65 ديالكتيك
 56ـ54 رئاليسم
 476 زيديه

 166 فيكسيسم
 384 كاتوليك
 476 كيسانيه

 208، 203، 62، 54 ماترياليسم
 223 مسيحيت
 144 معتزله
 476 هاشميه

 144 هندوئيسم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


